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Pere Biedma Agüera (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 19/01/2017
HASH: e0ae06ad1843e108a3d071808a683cda

ACTA NÚM. 01/2017

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 16 DE GENER DE
2017.
Data: 16 de gener de 2017.
Horari: Inici a les 20:00 h i acabament a les 23,30 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 20:00 hores del dia setze de gener de dos mil disset, es reuneix a la Sala de Sessions de la Casa
Consistorial el Ple de la Corporació Municipal de la Vila d’Alcarràs, presidida pel Sr. Alcalde-President Sr.
Miquel Serra Godia, amb l’assistència dels regidors que es relacionen seguidament, i la del
Secretari-Interventor Sr. Pere Biedma Agüera, que certifica.
ASSISTENTS :

Regidors-Tinents d’Alcalde:
Regidor-Primer Tt. d’Alcalde:
Sr. Santi Pelegrí Cortijo (ERC).
Regidora-Segona Tt. d’Alcalde:
Sra. Laia Sisó i Sanjuan (ERC).
Regidora-Tercera Tt. d’Alcalde:
Sra. Maite Codina i Badia (ERC).
Regidor-Quart Tt. d’Alcalde:
Sr. Jaume Bernis i Castells (ERC).

Regidors:
Sr. Jordi Estela i Ribes (ERC).
Sra. Noelia Díaz i Charles (ERC).
Sr. Jordi Janés Girós (CDC-PDCAT).
Sra. Esther Ibars i Vitores (CDC-PDCAT).
Sr.
Gerard
Companys
Pujol
(CDC-PDCAT) .
Sr. Manel Ezquerra i Tomàs (SA).
Sra. Dolors Gòdia i Serra (SA).
Sr. Simeó Abad i Moliné (PPC).
Secretari.
Sr. Pere Biedma i Agüera.
Interventora.
Sra. Ester Abellana Mogues.

Grups municipals:
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC-PDCAT).
Agrupació Electoral Sempre Alcarràs (SA).
Partit Popular de Catalunya (PPA)
ABSÈNCIES:
Amb l’absència excusada fins al 6 è punt de l’ordre del dia de la regidora Sr/a. Laia Sisó Sanjuan (ERC).

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Es celebra sessió ordinària, prèvia convocatòria i publicitat efectuada amb l’antelació i forma
reglamentària, amb quòrum d’assistència suficient. Oberta la sessió i declarada pública per la
Presidència, seguidament es procedeix a conèixer els assumptes inclosos al següent
ORDRE DEL DIA:
Acte seguit es dona pas a conèixer els següent punts de l’ordre del dia.
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Alcalde-President:
Sr. Miquel Serra i Godia (ERC).
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A) PART RESOLUTIVA.
PRÈVI. INFORMACIÓ PRÈVIA DE L’ALCALDIA RELATIVA A LA DIMISSIÓ COM DIPUTAT PROVINCIAL.
Abans d’iniciar l’ordre del dia l’Alcalde Sr. Miquel Serra vol comunicar al Ple el fet de la seva dimissió com a
Diputat Provincial efectuada recentment i que ha aparegut als mitjans de comunicació, creu que els veïns i
l’Ajuntament al que representa han de conèixer de primera mà les raons que de seva dimissió i que
fonamentalment són quatre:
1.- El seu concepte de la política es fonamenta en la responsabilitat, la coherència i la justícia social.
2.- No estava conforme en la forma en la que es distribuïen els diners públics de la Diputació entre els
ajuntaments, concretament els ajuts directes donats per la Presidència.
3.- La proposta de distribució d’ajuts als municipis que feia l’equip de govern de la Diputació, en el referent als
que donava directament la Presidència provincial, és injust i així ho van poder acreditar en la feina feta pel
seu grup municipal, van calcular que alguns ajuntaments rebien anualment uns 900 €. per habitant quan
d’altres municipis amb més població rebien solament 30 €. o fins i tot 0 €. per habitant. De tal forma que si
s’apliqués el mateix criteri al nostre ajuntament, per població, hauria de rebre més de vuit milions d’ajuts
directes comparativament.
4.- La seva posició era radicalment contraria a la del seu grup polític de la Diputació, per coherència i
responsabilitat va decidir mostrar el seu rebuig presentant la dimissió, creu que com passa a d’altres
Diputacions catalanes els ajuts que directament pot donar el President no hauria de superar el 2% del
pressupost, en canvi a la de Lleida es destina un 7% del pressupost per aquesta finalitat, fet que és
discriminat i injust per als municipis.
Espera que les coses canviïn i creu que amb el temps s’imposarà el criteri general i la justícia distributiva dels
fons públics en atenció a la població, ja que tots paguem impostos i tenim el mateix dret, però serà des de
fora de la Diputació que intentarà que això passi.
El Ple es dona per assabentat.
1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Donat per llegit l’esborrany de l’acta corresponent a les actes del Ple corresponent a les sessions:

-Sessió extraordinària del dia 29/11/2016.
Es proposa per l’Alcaldia la seva aprovació, preguntant l’Alcalde als membres de la Corporació si tenen
alguna observació a formular.
Oberta deliberació es donen les intervencions següents:
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
aprova la proposta per unanimitat.

2.- EXPEDIENT 554/2016. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4. COMUNICACIÓ DE
CERTIFICAT DE SECRETARIA QUE ACREDITA L’ELEVACIÓ A DEFINITIVA DE L’APROVACIÓ
PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 REGUALDORA DE LA TAXA
D'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS (INCRIPCIÓ GOSSOS DE CAÇA I RÈGIM DE
COMUNICACIÓ).
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-Sessió ordinària del dia 3/10/2016.
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L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d’Hisenda
celebrada el dia 11 de gener de 2017, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
Es dona compte de que l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal número 4, d'Expedició de documents
administratius, aprovada pel Ple en sessió del dia 3/10/2016, respecte a la inscripció de gossos de caça i el
règim de comunicació. ha estat exposat al públic durant un termini de trenta dies hàbils, transcorreguts des
del dia 9/11/2016 fins al dia 15/12/2016, ambdós inclosos, sense que s'hagi presentat cap reclamació, d'acord
amb l'anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província n. 214, amb data 8/11/2016, i al tauler d'anuncis d'aquest
Ajuntament. Per tot això, d'acord amb l'article 17.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, s'ha d'entendre aprovat definitivament.
El Ple es dona per comunicat.

3.- EXPEDIENT 2062/2016. ALIENACIÓ ONEROSA DE BÉNS PATRIMONIALS PER SUBHASTA.
VENDA DE FINQUES RÚSTIQUES MUNICIPALS CEDIDES EN PRECARI
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d’Hisenda i
Patrimoni celebrada el dia 11 de gener de 2017, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS
Primer: Per decret de data 13 de desembre de 2013, l’Alcalde va acordar instruir el corresponent
expedient d’alienació dels béns individuals qualificats de patrimonial que seguidament es relacionen, però
en procediment conjunt als efectes d’economia procedimental.
D’acord amb les següents
CONSIDERACIONS DE FET I DE DRET:
Primer.- Motivacions de l’alienació i objectes a vendre.

2.- Les esmentades finques es troben conreades pels propietaris confrontants en forma de precaristes,
molts d'aquest han efectuat millores a les finques que han de ésser reconegudes per l'Ajuntament.
3.- Els bens que no produeixen cap mena de renda per l'Ajuntament, soportant-se la càrrega de l'Impost
sobre Bens Immobles de Naturalesa Rústica i altres costos indirectes de conservació de camins,
abastaments d’aigua, etc.
4.- Les esmentades finques es van identificar inventarialment en base a la parcel.lació rústica vigent des
de l’any 1955 a 1989, com a parcel.les completes, i així es van inscriure al Registre de la Propietat, quan
hauria estat necessari la identificació i inscripció registral de les parts de finca, que ara es venen,
diferenciant-les de les que no s’ocupaven pels precaristes, considerant-les horts familiars o parcel.les
diferenciades. No obstant el canvi del cadastre de l’any 1989, amb modificació de les numeracions i
configuració va aconsellar la urgent inscripció registral completa segons els antecedents de l’any 1955.
5.- Les esmentades porcions de finques estaven ocupades pels actuals precaristes, amb el conseqüent
risc de pèrdua de propietat per inscripcions directes en base a l’article 205 de la Llei Hipotecaria, fets que
s’ha pogut comprovar durant el pas del llarg del temps.
6.- Havent-se realitzat diverses vendes des de l’any 1998 de vendes de finques rústiques municipals,
afectades per les circumstàncies anteriors d’ocupacions per precaristes, segons ha estat necessari per al
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1.- L'Ajuntament es propietari dels bens, classificat com a de propis, immobles rústics que es determinen
a la rel.lació de finques que s'adjunta, sense tenir que complir cap funció especifica, ni essent previsible
llur utilització en un futur proper.
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finançament de les Inversions municipals, procedeix incoar l'adient expedient per a la venda dels
esmentats bens.
7.- L'Ajuntament és propietari dels béns Immobles, finques rústiques classificades com a béns de propis,
que no s’utilitzen per cap servei municipal ni tampoc es preveu que sigui utilitzat a termini mitjà.
8.- Es fa constar que es tracta d'expedients individuals que es tramiten conjuntament a efectes
d'economia procedimental.
9.- Cap dels expedients supera el 25 % dels recursos ordinaris de la Corporació, i per tant no es precisa
l'informe previ del Departament de Governació establert a l'art. 40.1,c) del Reglament del Patrimoni dels
Ens Locals, precisant-se no obstant donar compte al mateix Departament als efectes de control de la
legalitat.
10.- En el pressupost de l'Ajuntament, projecte de 2017, es recullen els recursos derivats de la venda de
l'immoble per finançar les obres d’asfaltat de camins municipals segons el Programa d’Inversions del
Pressupost de 2017. És voluntat de la Corporació, i així es reflecteix en el pressupost municipal vigent,
que tingui lloc l’alienació del bé patrimonial.
A l’hora es pretén:
a)
b)

c)

d)

Fomentar el desenvolupament productiu agrícola i ramader de les finques rústiques municipals, i
de la Vila.
Fer possible l'accés a la mateixa d'empreses agrícoles, ramaderes o d'altres activitats
relacionades amb la naturalesa rústica de les mateixes, aconseguint així que el patrimoni rústic
municipal, actualment sense cap mena de productivitat ni renda, pugui ésser útil als interessos
de la comunitat.
Al mateix temps es pretén que persones que han vingut conreant des de temps immemorial
porcions de finques municipals, confrontants amb les seves propietats, puguin accedir a la seva
adquisició, prèvia autorització de segregació i agrupació autoritzada pel Departament
d’Agricultura.
Als efectes anteriors s’atorga als precaristes actuals de les finques i als propietaris confrontants
de les finques municipals dret de tanteig i retracte per a l’adquisició de les finques en condicions
d’igualtat del millor preu i a ser compensat per les millores efectuades en el supòsit que durant el
procés públic de subhasta .

PARATGE

DADES
INVENTAR
I

DADES
CADASTR
E

NOM I
COGNOMS
PRECARISTA

TOTAL /
PARCIAL

1

PLA
ARGELAGA

9/748

9/553

IVAN
MALLADA
PONTS

PARCIAL

0,243

21,1887

TOM 1647, LLIBRE 54
D'ALCARRÀS, FOLI
215, FINCA 4978,
INSCRIP. 1A

2.044,00 €

2.044,00 €

4.088,00 €

2

PLA
ARGELAGA

9/748

9/553

JOSEP M.
MATGES
LLAS

PARCIAL

0,055

21,87

TOM 1647, LLIBRE 54
D'ALCARRÀS, FOLI
215, FINCA 4978,
INSCRIP. 1A

540,00 €

540,00 €

1.080,00 €

PARATGE

DADES
INVENTAR
I

DADES
CADASTR
E

NOM I
COGNOMS
PRECARISTA

TOTAL /
PARCIAL

3

ROCA
AVELLANES

9/594

9/560

JOSEP M.
MIRET
TARRAGÓ

PARCIAL

0,208

4,8858

TOM 1647, LLIBRE 54
D'ALCARRÀS, FOLI
205, FINCA 4968,
INSC. 1A

1.793,00 €

1.793,00 €

3.586,00 €

4

GRANINELL
A

1/833

1/774

JOSE A.
MALDONA
CRUZ

PARCIAL

0,027

3,0289

TOM 1669, LLIBRE 62
D'ALCARRÀS. FOLI 94,
FICA 5444, ISNC. 1A

532,00 €

532,00 €

1.064,00 €

6

REGUERS

3/349

3/465

SANTIAGO
MARCELL
CHARLES

TOTAL

0,3343

0,2762 Ha

TOM 1669, LLIBRE 62
D'ALCARRÀS, FOLI
152, FINCA 5473,
ISNCRIP. 1A

3.828,00 €

3.828,00 €

7.656,00 €

ID

ID

SUPERFICI
E VENDA
(H)

SUPERFICI
E VENDA
(H)

SUPERFCI
E FINCA
MATRIU (H)

SUPERFCI
E FINCA
MATRIU (H)

DADES REGISTRE
PROPIETAT

DADES REGISTRE
PROPIETAT

VALOR
TERRENY

VALOR
TERRENY

VALOR
MILLORES

VALOR
MILLORES

PREU DE
LICITACIÓ

PREU DE
LICITACIÓ
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11.- La relació de les finques objectes de compravenda són les següents:
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7

COVES

9/770

9/290

JOANA ABAD
FONTANALS

PARCIAL

1,2309

1,4395

TOM 1647, LLIBRE 63
D'ALCARRÀS, FOLI 59,
FINCA 5539 INSC. 1A

7.631,00 €

7.631,00 €

15.262,00 €

8

COVES

9/770

9/290

ABUNDIO
PALOMEQUE
PEÑA

PARCIAL

0,1449

1,4395

TOM 1647, LLIBRE 63
D'ALCARRÀS, FOLI 59,
FINCA 5539 INSC. 1A

990,00 €

990,00 €

1.980,00 €

9

ELS
REGUERS

3/384

3/516

XAVIER
VILADEGUT
DOLCET

PARCIAL

0,9763

2,9026

Tom 1647. llibre 54
d'Alcarràs, foli 219,
finca 4982 insc. 1a

7.910,00 €

7.910,00 €

15.820,00 €

25.268,00 €

25.268,00 €

50.536,00 €

SUM
A

Segon: Consta en certificat d’aquesta Secretaria que a l'inventari de béns i en el Registre de la Propietat
figura els béns l’alienació del quals es pretén amb la qualificació de bé patrimonial. Excepte 1 finq que
s’immatricularan de forma simultània i condicionada per la venda.
Igualment es fa constar que s’haurà de sol.licitar informe favorable al Departament d’Agricultura per tal
d’autoritzar la segregació de parts de les finques municipals citades anteriorment per tal que formin
finques independents que són els objectes de compravenda, d’acord amb l’establert al Decret 169/1983,
de 12 d’abril, sobre unitats mínimes de conreu.
Tercer: En el pressupost vigent de la Corporació no contempla la venda del bé patrimonial, no obstant, es
preveu al projecte de pressupost de 2017 la venda per a finançar les actuacions següents:

Nº.
Prof.
15

Any
inic.
2017

Any
fin.
201
7

Clas.
Econ.
Actal.
61900

U.O.
Actal.
421

Cla.
Àrea /
Pol./
Prog.
Actal.
4540

CONCEPTE
MILLORA DE CAMINS
RURALS+PONT
C.REGUER

A-2017
Ajuntament
2017
313.000,00

%
Finanç.
87,22

Fons
Propis/Estalv
i Corrent
(Fórmula)
273.000,00

%
Finanç
.
7,99

Cap. 6.
Alienació
Patrimoni
25.000,00

%
Finan
ç.
4,79

Cap. 7
Transferència
de Capital
(Fórmula)
15.000,00

Quart: S’acompanya informes tècnics pericials de valoració de les finques i s’ha demanat informe als
serveis tècnics municipals. Les peritacions han estat realitzades per l’Enginyer Agrònom Josep Mª
Pasqual, que en conjunt valora els objectes de compravenda en la seva suma total en la forma següent:
Preu de licitació de finques Valoració millora realitzades pels Preu de licitació amb valoració de
precaristes
25.268

millores.
25.268

50.536

Cinquè.- Atès que els Serveis Tècnics Municipals van emetre informe tot realitzant una descripció
detallada del bé immoble i una valoració econòmica d'aquest.
Sisè.- Atès que es va emetre Informe d'Intervenció sobre el percentatge que suposa la contractació en
relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
Setè.- Atès que la Secretaria va emetre Informe sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir.
Vuitè.- Atès que es va emetre certificat de la inscripció del bé en l'Inventari de Béns amb acreditació del
caràcter patrimonial del bé, i es va sol·licitar certificat de la inscripció del bé en el Registre de la Propietat.
Novè.- Atès que mitjançant Resolució d'Alcaldia de data 13/12/2016 es va aprovar iniciar l'expedient per a
l'alienació referenciada.
Desè.- Atès que, es va redactar i incorporar a l'expedient el Plec de Condicions que ha de regir
l'alienació.
No obstant caldrà considerar l’establert a l’art. 568.16.17.18 de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre
cinquè del codi civil de Catalunya, respecte als drets reals, en el que s’estableix el dret de retracte dels
colindants del dret real d’adquisició, que també s’aplica a les persones que tenen consideració de
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per precaristes
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conreador directe i personal i especialment quan es venen finques de superfície inferior a la unitat mínima
de conreu, tret que hagi edificació d’un valor superior als 2/3 del valor de la finca. Als efectes d’incloure
aquesta condició al plec de clàusules administratives, establint que es pugui exercitar el dret de retracte
en el termini de dos mesos des de l’adjudicació, els propietaris confrontants i els precaristes conreadors
autoritzats per l’Ajuntament, als que se’ls reconeix expressament el dret a ser indemnitzat per les millores
valorades. Fent constar que de ser l’adjudicatari el mateix precarista, el preu de compravenda serà el net
de la finca, sense les millores. En els casos de venda de finques per sota de la unitat mínima de conreu
els adquirents de la finca, quina segregació ha estat autoritzada pel Departament d’Agricultura, està
obligat a agrupar la finca adquirida amb la dels que són titulars en el termini de sis mesos. Si
l’adjudicatari el fa utilitzant el dret de retracte haurà de conservar la finca durant un mínim de sis anys
amb les condicions establertes a l’art. 568 del CcC.
Examinada la documentació que l'acompanya, atès l'Informe de Secretaria, i de conformitat amb el que
estableix la Disposició Addicional Segona del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat
pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, d’acord amb el dictamen de la Comissió d’Hisenda
i Patrimoni.
Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent,
ACORD:
PRIMER. Aprovar l'expedient per a l'alienació dels bens patrimonials, en expedient conjunt, tot
convocant-ne la seva licitació, acordant l'alienació de les finques rústiques de propietat municipal,
segregant les porcions corresponents per horts familiars o per l’agregació a finques confrontants, de
forma independent però amb tramitació conjunta, segons consta a l’expedient, sol.licitant les
autoritzacions de segregació corresponents al Departament d’Agricultura de la Generalitat. Les finques a
alienar són les següents:
PARATGE

DADES
INVENTAR
I

DADES
CADASTR
E

NOM I
COGNOMS
PRECARISTA

TOTAL /
PARCIAL

1

PLA
ARGELAGA

9/748

9/553

IVAN
MALLADA
PONTS

PARCIAL

0,243

21,1887

TOM 1647, LLIBRE
54 D'ALCARRÀS,
FOLI 215, FINCA
4978, INSCRIP. 1A

2.044,00 €

2.044,00 €

4.088,00 €

2

PLA
ARGELAGA

9/748

9/553

JOSEP M.
MATGES
LLAS

PARCIAL

0,055

21,87

TOM 1647, LLIBRE
54 D'ALCARRÀS,
FOLI 215, FINCA
4978, INSCRIP. 1A

540,00 €

540,00 €

1.080,00 €

3

ROCA
AVELLANES

9/594

9/560

JOSEP M.
MIRET
TARRAGÓ

PARCIAL

0,208

4,8858

TOM 1647, LLIBRE
54 D'ALCARRÀS,
FOLI 205, FINCA
4968, INSC. 1A

1.793,00 €

1.793,00 €

3.586,00 €

PARATGE

DADES
INVENTAR
I

DADES
CADASTR
E

NOM I
COGNOMS
PRECARISTA

TOTAL /
PARCIAL

4

GRANINELL
A

1/833

1/774

JOSE A.
MALDONA
CRUZ

PARCIAL

6

REGUERS

3/349

3/465

SANTIAGO
MARCELL
CHARLES

7

COVES

9/770

9/290

8

COVES

9/770

9

ELS
REGUERS

3/384

ID

SUPERFICI
E VENDA
(H)

SUPERFICI
E VENDA
(H)

SUPERFCI
E FINCA
MATRIU (H)

SUPERFCI
E FINCA
MATRIU (H)

DADES REGISTRE
PROPIETAT

DADES REGISTRE
PROPIETAT

VALOR
TERRENY

VALOR
TERRENY

VALOR
MILLORES

VALOR
MILLORES

PREU DE
LICITACIÓ

PREU DE
LICITACIÓ

0,027

3,0289

TOM 1669, LLIBRE
62 D'ALCARRÀS.
FOLI 94, FICA 5444,
ISNC. 1A

532,00 €

532,00 €

1.064,00 €

TOTAL

0,3343

0,2762 Ha

TOM 1669, LLIBRE
62 D'ALCARRÀS,
FOLI 152, FINCA
5473, ISNCRIP. 1A

3.828,00 €

3.828,00 €

7.656,00 €

JOANA ABAD
FONTANALS

PARCIAL

1,2309

1,4395

TOM 1647, LLIBRE
63 D'ALCARRÀS,
FOLI 59, FINCA 5539
INSC. 1A

7.631,00 €

7.631,00 €

15.262,00 €

9/290

ABUNDIO
PALOMEQUE
PEÑA

PARCIAL

0,1449

1,4395

TOM 1647, LLIBRE
63 D'ALCARRÀS,
FOLI 59, FINCA 5539
INSC. 1A

990,00 €

990,00 €

1.980,00 €

3/516

XAVIER
VILADEGUT
DOLCET

PARCIAL

0,9763

2,9026

Tom 1647. llibre 54
d'Alcarràs, foli 219,
finca 4982 insc. 1a

7.910,00 €

7.910,00 €

15.820,00 €
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Esborrany acta de Ple

SUM
A

7

25.268,00 €

25.268,00 €

50.536,00 €

SEGON. Aprovar el Plec de Condicions que ha de regir la subhasta, en els termes que consten en
l'expedient.
TERCER. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el Perfil de Contractant anunci de
licitació, perquè durant el termini de 15 puguin presentar les ofertes que considerin convenients. d’acord
amb el contingut de l’edicte de licitació que restà exposat a la web municipal “www.alcarras.cat” i al Perfil
del contractant de la Plataforma de contractació pública de l’EACAT.
QUART.- Comunicar el present acord al Departament de Governació A.P. i H.
Oberta deliberació es donen les intervencions següents:
El Sr. Manel Ezquerra, portaveu del grup municipal de SA, es manifesta d’acord però demana que els
25.268,00 € que s’ingressaran, incrementin la previsió de despesa ordinària d’inversió en camins a més a
més.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal,
el Ple l’aprova per unanimitat.
4.- EXPEDIENT 1734/2016. CESSIÓ A PRECARI UNA PORCIÓ FINCA RÚSTICA.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d’Hisenda i
Patrimoni celebrada el dia 11 de gener de 2017, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS:

2.- Les esmentades finques es troben ocupades i conreades pels propietaris confrontants en forma de
precaristes, molts d'aquest han efectuat millores a les finques, les situacions de fet poden comportar
problemes en el reconeixement de la propietat, amb canvis cadastrals, com va passar l’any 1987, amb
apropiacions, dobles immatriculacions de finques, etc. A tal efecte seguint els procediments iniciats l’any
1986 i anteriors, interessa que els particulars facin un reconeixement de la propietat municipal que
ocupen i conreen, reconeixent l’ús a precari.
3.- Vista la sol.licitud de cessió a precari pel Sr. Valentín Navarro Pacheco.
4.- Vist l’informe favorable del regidor delegat d’agricultura i del guarda rural, atès el dictamen de la
Comissió de Patrimoni.
es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent,
ACORD:
Cedir a percari al Sr. NAVARRO PACHECO, VALENTIN la subparcel.la B POLIGON 11 PARCEL.LA 58
(PARTIDA VALMANYA) d’una superficie de 2.917 m2, propietat de l’Ajuntament de Alcarràs, amb destí a
CONREAR per a usos agrícoles i altres admesos en sòl no urbanitzable , amb les condicions generals
d’aquest tipus de cessió, significant que totes les obres i millores que es realitzin a la finca restaran de
propietat municipal en el moment de la reversió del bé a l’Ajuntament, sense que el precarista tingui cap
dret d’indemnització per danys i perjudicis ni per les millores realitzades. Significant que la cessió és
gratuïta i a precari, podent l’Ajuntament en qualsevol moment revertir el seu bé al patrimoni municipal
amb l’únic pre-avís per escrit efectuat amb un mes d’antelació. Igualment es fa saber que requerirà la
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1.- L'Ajuntament es propietari dels bens, classificat com a de propis, immobles rústics que es determinen
a la rel.lació de finques que s'adjunta, sense tenir que complir cap funció especifica, ni essent previsible
llur utilització en un futur proper.
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prèvia autorització o llicència municipal tot moviment de terres, edificacions o i instal·lacions de tota
mena. Igualment es fa saber que la cessió causarà efectes en el moment en el que es formalitzi la cessió
en el corresponent document administratiu amb l’acceptació de les condicions anteriors.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal,
el Ple l’aprova per unanimitat.
5.- EXPEDIENT NÚM. 2343/2016 ATERMANAMENT DE BÉ PATRIMONIAL. ACORD D’ATERMENAMENT
DE FINQUES MUNICIPAL SITUADES A LA PARTIDA DE VALLMANYA AMB FINCA DE PROPIETAT
PARTICULAR.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d’Hisenda i
Patrimoni celebrada el dia 11 de gener de 2017, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
L'Alcalde-President de l’Ajuntament de la Vila d’Alcarràs, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
Vist en data que amb data 22 de novembre de 2016 i mitjançant la Providència d'Alcaldia es va incoar
expedient d’investigació patrimonial relativa a la sol·licitud presentada pel Sr. Pablo Aiguade Valentines i la
Sra. Rosa Xinxo Martí en relació amb la necessitat de atermenar els bens qualificats com a patrimonials, de
propietat de l'Ajuntament i el bens de propietat dels privats segons les respectives inscripcions en el Registre
de la Propietat i informació cadastral aportades a l’expedient d’investigació núm. 1764/2016.
Vist que amb data 22/11/2016 es va emetre Informe de Secretaria en relació amb el procediment i la
legislació aplicable respecte a la investigació de béns i amb data 23/12/2016, respecte a l’atermenament.
Vist que en data amb data 24/11/2016 es va realitzar informe dels serveis tècnics on es posa de manifest
incorreccions en la delimitació de les finques municipals i privades, especialment en la definició cadastral
actual. Fent-se Memòria-Proposta d’aternenament inicial en data 23/12/2016.
Vist que amb data 23/12/2016 es va emetre Informe-Pressuposat de Despeses estimat en 1.000 €. .
Vist l'Informe de Secretaria i de conformitat amb el que es disposa en l'article 22.2 j) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, el Ple a proposta de la Comissió Informativa de Patrimoni

ACORD
PRIMER. Iniciar l'expedient d’atermenament entre les finques dels bens qualificats com a patrimonials, de
propietat de l'Ajuntament i el bens de propietat dels privats Sr. Pablo Aiguade Valentines i la Sra. Rosa Xinxo
Martí segons les respectives inscripcions en el Registre de la Propietat i informació cadastral aportades a
l’expedient d’investigació núm. 1764/2016. Per considerar la conveniència de dur a terme el mateix justificada
per les raons que consten en la Memòria.
SEGON. Prendre en consideració el Pressupost de despeses d’atermenament.
TERCER. Emetre Informe d'Intervenció en relació amb les despeses que suposi per a l'Ajuntament i
l'existència de crèdit suficient per dur a terme la partició.
QUART.- Notificar als propietaris de les finques adjacents, i titulars d'altres Drets Reals que estiguin constituïts
sobre aquestes finques, l'inici de l'expedient d’atermenament, indicant el dia, hora i lloc en què començaran
les labors de l’atermenament, perquè presentin les al·legacions i proves que estimin pertinents. Únicament en
la part de les finques on s’han posat de manifest errors cadastrals de delimitació de finques en aquest
expedient.
En cas que l'expedient s'hagués promogut a instàncies de part, els interessats hauran d'abonar les despeses,
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Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent,
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havent de constar expressament en l'expedient la conformitat dels mateixos.
CINQUÈ.- Aprovar inicialment la Memòria-Proposta d’atermenament següent:
A)

DESCRIPCIÓ DE LES PROPIETATS DELS PRIVATS.

Dades de la titulartitat aportades pel Sr. Pablo Aiguade Valentines i la Sra. Rosa Xinxo Martí
1.- El Sr. Pablo Aiguade Valentines i la Sra. Rosa Xinxo Martí, consta com a titular de les parcel.les cadastrals
següents:
Referència cadastral
25011A012000530000SJ
25011A013000270000SJ
Suma superfície

Paratge
Vallmanya
Vallmanya

Superfície (H)
3,3430
8,1687
11,5117

2.- El Sr. Pablo Aiguade Valentines i la Sra. Rosa Xinxo Martí, consta com a titular d’una cessió a precari
autoritzada per l’Ajuntament d’Alcarràs en data 13 de gener de 2009, de les parcel.les cadastrals següents:
Referència cadastral
Polígon 13, parcel.la 9

Paratge
Vallmanya

Superfície 1,5 jornals x 4.358,04 m2 (H)
0,5237

“Parcel.la número doscientos once. PIEZA de tierra, procedente de la finca conocida por Vallmanya-Montagut,
del término municipal de Alcarrás, de superficie cinco hectáreas, cincuenta y seis centiáreas, sobre la que
está construida la siguiente edificación: Almacén de planta baja únicamente, con una superficie construida de
doscientos noventa y nueve metros cuadrados, y una vivienda, asimismo de planta baja, con una superficie
de suelo construida de 443 metros cuadrados.
Linda: Norte, pantano del Sector V de la Comunidad de Regantes de Vallmanya y terrenos de repoblación
forestal que se vendieron al Ayuntamiento de Alcarrás; Este, dichos terrenos y parcela doscientos nueve que
se vendió a Ramón José Sisó Charles y con la parcela segregada; y Oeste con parcela de la finca Vallés del
Sector IV que se vendió a José Maria Sarrat Cullerés, los antedichos terrenos de repoblación forestal,
parcela doscientos atorce que se vende a Jaime Miret Simón, mediante desagüe entubado y finca
segregada.
Esta finca está atravesada en dirección Norte-Sur, por un camino de servicio.
Se hace constar sin transcendencia registral que según títulos anteriores esta finca tiene una superficie de
once hecáreas, cincuenta y nueve áreas y tres centiáreas.
B)

DESCRIPCIÓ DE LES PROPIETATS MUNICIPALS.

Que segons informe dels serveis tècnics municipals del dia 24/11/2016, les parcel·les municipals afectades
són:
1) la parcel·la 54 del polígon 12 i
2) la parcel·la 9 del polígon 13.
Les parcel.les van ser cedides pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de
Catalunya a lAjuntament d’Alcarràs, corresponen a les parcel.les 31 i 30.
Que tenen les descripcions cadastrals i registrals següents:
1a) Referència cadastral: 25011A012000540000SE
1b) Situació geogràfica: polígon 12, parcel.la 54.
1c) Superfície: 31.293 m2.
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3.- El Sr. Pablo Aiguade Valentines i la Sra. Rosa Xinxo Martí, per compra-venda efectuada davant del Notari
Sr. Joaquin Vicente Calvo Saavedra, escriptura de protocol núm. 86, del dia 8 de febrero de 2006, es
propietari d’una finca de la següent descripció:
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1d) Registre de la propietat: Folio 103 Finca 5968 (núm. 9) Folio 167 Finca 6000 (núm. 31)
1e) Superfície: 13.700 m2 (núm. 9) 25.500 m2 (núm 31): Superfície registral total: 39.200 m2.
2a) Referència cadastral: 25011A013000090000SQ
2b) Situació geogràfica: polígon 13, parcel.la 9.
2c) Superfície: 96.504 m2.
2d) Registre de la propietat: Folio 105 Finca 5969 (núm. 10) Folio 165 Finca 5999 (núm. 30)
2e) Superfície: 5.700 m2 (núm. 10) 265.000 m2 (núm 31): Superfície registral total: 270.700 m2.
Que superposades les descripcions gràfiques de les parcel.les rebudes pel DARP i les descripcions gràfiques
del Cadastre vigent, s’observen les següents incorreccions:
C) PROPOSTA D’ATERMENAMENT I CORRECCIÓ CADASTRAL.
Que de l’informe dels serveis tècnics del 24/11/2016, es posa de manifest les següent incorreccions en la
delimitació cadastral de les finques, respecte a les finques municipals amb les que confronta pel NORD, a
saber:
1.- Primera incorrecció de límits informada.
Descripció: La Finca del Sr. Pablo Aiguade Valentines i la Sra. Rosa Xinxo Martí, ON es diu que confronta al
NORD amb: pantà del Sector V de la Comunitat de Regants de Vallmanya i terrenys de repoblació forestal
que es van vendre a l’Ajuntament d’Alcarràs.
Error cadastral: Resulta que al cadastre, la finca privada, en la part corresponent a la parcel.la cadastral 27
del polígon 13, confronta amb el camí de servei (que també el travessa de Sud a Nord), quan hauria de
confrontar amb finca municipal.
Rectificació cadastral: Per tant s’hauria de rectificar la delimitació cadastral de la finca privada parcel.la
27 del polígon 13, restant-li una porció de terrenys de superfície de 0,4996 H, que confronta pel nord i
oest amb camí públic, pel sud amb la finca privada descrita com a la parcel.la 27 del polígon 13, i per
l’oest amb la finca de propietat municipal identificada cadastralment com a parcel.la 9 del polígon 13, a la
que s’ha d’incorporar.
La delimitació de les quals consta al plànol núm. 1.7 de l’expedient.

Descripció: La Finca del Sr. Pablo Aiguade Valentines i la Sra. Rosa Xinxo Martí, ON es diu que confronta al
NORD amb: pantà del Sector V de la Comunitat de Regants de Vallmanya i terrenys de repoblació forestal
que es van vendre a l’Ajuntament d’Alcarràs.
Error cadastral: Resulta que al cadastre, la finca privada, en la part corresponent a la parcel.la cadastral 53
del polígon 12, ocupa dos porcions de terreny corresponents a les propietats municipals identificades
cadastralment com a parcel.la 54 del polígon 12.
Rectificació cadastral: Les superfícies ocupades són dos porcions de terrenys, la primera de 0,2378 H. I la
segona una superfície de 0,0748 H. Que estan incorporades a la finca privada descrita com a parcel.la 53
del polígon 12, i que s’han d’incorporar a la finca municipal descrita com a la parcel.la 54 del polígon 12
La delimitació de les quals consta al plànol núm. 1.7 de l’expedient.
3.- El total de superfície que cadastralment s’han de restar de la finca privada per a incorporar-les a les
finques de propietat municipal és de 0,8120 H.
CINQUÈ. Publicar la realització de l’atermenament en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, i en el
tauler d'anuncis de l'Ajuntament de amb seixanta dies d'antelació a la data en la qual es procedirà a l'inici
dels treballs d’atermenament.
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2.- Segona incorrecció de límits informada.
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SISÈ. Fixar com a data d'inici dels treballs d’atermenament el dia hàbil següent a la finalització del
termini de seixanta dies, previst per a la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Provincial de
Lleida, fixant-se el començament de les operacions a les 12:00 hores en el lloc indicat de situació de les
parcel.les a atermenar segons la memòria.
SETÈ. Designar com a pràctics de la Corporació, per participar en les operacions d’atermenament al
regidor de Patrimoni, regidor d’Agricultura i al Tècnic municipal o persones en les que deleguin, actuant
com a secretari el de l’ajuntament.
VUITÈ. Notificar als interessats, propietaris de les finques adjacents i titulars d'altres drets reals, la
possibilitat que presentin quants documents estimin pertinents per a la prova i defensa dels seus drets,
fins als vint dies anteriors al començament de les operacions.
NOVÈ. Comunicar al Registre de la Propietat 2 de Lleida i al Cadastre als efectes oportuns.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal,
el Ple l’aprova per unanimitat.

6.- EXPEDIENT 1424/2016. COMUNICACIÓ DE L’INFORME 22/2016, DE LA SINDICATURA DE
COMPTES DE CATALUNYA SOBRE LES DESVIACIONS DE FINANÇAMENT AFECTAT DE
L’EXERCICI DE 2014.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d’Hisenda
celebrada el dia 11 de gener de 2017, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
L'Alcalde-President de l’Ajuntament de la Vila d’Alcarràs, en virtut dels següents
ANTECEDENTS

D’acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures
fiscals, financeres i administratives, aquest informe s’ha de sot-metre al coneixement dels
òrgans de govern de l’Ajuntament que presidiu, i se n’ha de fer publicitat a la seu electrònica
corporativa.
Aquest informe ha estat publicat a la pàgina web de la Sindicatura (www.sindicatura.cat).
S’hi pot accedir directament amb l’enllaç següent:
http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/download/2016_22_ca.pdf
2.- Vistes les observacions i les consideracions formulades a l’informe inicial de la Sindicatura
de data 10 d’octubre de 2016 i l’escrit d’Al.legacions formulades per l’Ajuntament en data 24
d’octubre de 2016, en el que es responia a l’execució de les recomanacions de l’informe, es
manifesta que l’informe inicial resta aixecat a definitiu.
3.- Cal dir que l’informe realitzat durant un període de onze mesos sobre uns aspectes
concrets dels comptes generals de 2014, les desviacions de finançament afectat, ha suposat
un estudi permenoritzat de les inversions municipals realitzades amb finançament extern,
aquest estudi realitzat per especialistes en la matèria ha posat de manifest algunes
incorreccions en els criteris temporals en el reconeixement dels drets. Les incorreccions
observades posen de manifest la necessitat d’atendre les recomanacions de crear els llocs de
treball de la intervenció i la tresoreria, propis de municipis de més de 5.000 habitants i més de
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1.- En data 21/12/2016 es rep de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l’Informe 22/2016,
sobre les Desviacions de Finançament Afectat de l’exercici de 2014, aprovat pel Ple de la
Sindicatura de Comptes del dia 8 de novembre de 2016, tot d’acord amb que preveuen els
articles 42 i 44 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, i l’article 42 del
Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes, del 23 d’octubre del 2012.
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3 milions d’euros de pressupost. Fent constar que des de l’any 2004 al 2014, un període molt
curt de temps la població es va duplicar en població i en pressupostos i les tasques no es
podien atendre amb l’estructura de personal anterior d’una forma adient.
4.- Però de l’informe d’auditoria s’observa (pàg. 35) que no existeix una afectació als resultats
finals d’una forma significativa, ja que:
-El resultat pressupostari final continua amb signa positiu, restant amb un superàvit de
9.920 €. (es redueix en 97.207 €).
-El resultat del romanent de tresoreria per a despeses generals continua sent positiu,
restant amb un superàvit de 576.734 €. (es redueix en 778.228 €).
5.- Respecte a la resta d’observacions, estan posades de manifest pels informes de
secretaria-intervenció aprovades pel Ple amb ocasió de l’aprovació del compte general de
2014 en la seva gran majoria, donant lloc a les recomanacions efectuades per la Sindicatura
4.- En quant a les recomanacions, es fan constar que s’han complert en la seva totalitat, tal i
com es va indicar en l’escrit d’al.legacions efectuades per l’Ajuntament, del resum següent:
PRIMERA.- CONSIDERACIONS GENÈRIQUES A LES OBSERVACIONS I RECOMANACIONS DE
L’INFORME DE SINDICATURA RELACIONADES AMB ELS FUNCIONARIS AMB HABILITACIÓ DE
CARÀCTER NACIONAL I LES FUNCIONS RELACIONADES AMB LA INTERVENCIÓ I LA TRESORERIA.
A) Es fer constar que es va donar compte al Ple de la Corporació municipal celebrat el dia 3
d’octubre de 2016, de la resolució del Departament de Governació i Administracions
Públiques-Direcció General d’Administració Local, RESOLUCIÓ GAH/1893/2016, de 21 de juliol,
de reclassificació del lloc de secretaria de classe tercera a classe segona i de creació i
classificació del lloc d'intervenció de classe segona de l'Ajuntament d'Alcarràs.

C) A la mateixa sessió plenària, un cop reclassificada la Secretaria municipal i la Intervenció de
Segona Categoria, s’ha aprovat inicialment la modificació de la Relació de Llocs de Treball per
tal de crear el lloc de treball de Tresoreria que correspon a un Funcionari d’Habilitació Nacional.
Actualment en tràmit d’exposició pública, (BOP núm. 203, del dia 21/10/2016).
D) Mentre tant es fa constar que les funcions de Tresorer municipal van ser atribuïdes al
Secretari-interventor pel Ple del dia dia 29 d’octubre de 2015, i per posterior acord del Ple del
dia 12 de gener de 2016, seguint el procediment establert a les disposicions anteriors i
instruccions de la Direcció General de la Funció Pública, es va nomenar com a Tresorera
Municipal a la Sra. Magda Godia Forcada.
SEGONA.- CONSIDERACIONS GENÈRIQUES A LES OBSERVACIONS I RECOMANACIONS DE
L’INFORME DE SINDICATURA RELACIONADES LES FUNCIONS INTERVENTORES, INFORMACIÓ I
PROCEDIMENTS COMPTABLES, MÈTODES EMPLEATS, MODIFICACIONS DE CRÈDIT I CRITERIS
COMPTABLES (OBSERVACIONS 2 A 10)
Conseqüentment, un cop reclassificada la secretaria, creats i coberts els llocs de treball
d’Intervenció i de Secretaria, com correspon a un municipi de més de 5.000 habitants i més de
3.000.000 €. de pressupost, es podrà atendre amb la deguda diligència els requeriments
derivats de les observacions i recomanacions de l’Informe de Sindicatura relacionats amb les
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B) A la mateixa sessió plenària es va donar compte de la resolució de l’Alcaldia del dia
19/9/2016 d’aprovació de l’expedient i de sol·licitud a la Direcció General d’Administració Local
del nomenament en comissió de serveis de la interventora Sra. Ester Abellana Mogues.
Comissió de serveis que ha estat aprovat per Resolució de la D.G.A.L. del dia resolució de la
Direcció General d’Administració Local del dia 11 d’octubre de 2016.
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funcions de control econòmic-financer, procediments comptables i actuacions pressupostàries
relacionades, especialment perquè:
A) Es podrà atendre amb la deguda diligència les normes de la comptabilitat exigides pels
municipis de més de 5.000 habitants i més de 3.000.000 €. de pressupost.
B) Es continuaran reben els serveis que pugui arribar a prestar el Consell Comarcal i la
Diputació.
C) Es recorrirà en tots aquells casos que sigui precís a sol·licitar l’assessorament, l’assistència i
el suport dels serveis tècnics dels ens supramunicipals corresponents -el Consell Comarcal del
Segrià i la Diputació de Lleida.
D) Es dissenyaran i establiran models estàndard d’informe de la Intervenció on, d’acord amb la
forma de fiscalització a aplicar –sense fiscalització prèvia, prèvia limitada o prèvia plena– .
E) Es podrà utilitzar el sistema informàtic tota la informació econòmica i comptable que
requereix l’aplicació i no haver de recórrer a altres registres aliens al sistema.
G) Fer constar que en algunes actuacions com l’asfaltat i conservació de camins, es realitzaven
contractes amb unes previsions i uns crèdits pressupostaris determinats. Però els més de 200
kms. de camins asfaltats i l’elevat trànsit de camions de subministraments a les nombroses
explotacions ramaderes provoca que els danys als camins siguin difícilment evaluables, més
en époques amb elevades plujes, que precisen una major reposició.
F) Fer constar que actualment es disposa d’un servei extern d’assessorament econòmic, però
aquest procés de canvi, es realitzarà donant suport als serveis tècnics relacionats amb les
tasques indicades, mantenint si s’escau els serveis externs necessaris, en la mesura que la
plantilla actual o les disponibilitats pressupostàries de la corporació ho permetin.
TERCERA.- CONSIDERACIONS GENÈRIQUES A LES OBSERVACIONS I RECOMANACIONS DE
L’INFORME DE SINDICATURA RELACIONADES AMB ELS CRITERIS COMPTABLES I LA SEVA
INCIDÈNCIA EN ELS ESTATS FINANCERS.

El criteri comptable va canviar, produint perjudicis a les administracions recetores.
Finalment dir que, tret d’algunes inversions d’un importants com la produïda en el CAP
d’anualitats al voltant de cinc-cent mil euros aproximadament, la resta d’actuacions
subvencionades són cícliques i s’haurien de compensar d’un any a l’altre, fins i tot aplicant el
nou criteri ICAL, de caixa o amb reconeixement de l’administració atorgant.
QUARTA.- CONSIDERACIONS A AFEGIR QUE REALITZA LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL, PROPOSANT
MILLORES A INTRODUIR RELACIONADES AMB LES OBSERVACIONS DE L’INFORME DE
SINDICATURA DE COMPTES:
A) GESTIÓ D’INGRESSOS
Les subvencions no es pot comptabilitzar en el pressupost d’ingressos fins que hi hagi ingrés, o
es sàpiga del cert que consta a la comptabilitat de l’administració concedents.
No es poden aplicar ni considerar el finançament de quotes d’urbanització si no hi ha aprovat
el instrument de gestió urbanística i l’obra l’executa (no pot ser obra ordinària, sinó execució
de planejament).
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Aquestes disminucions fonamentalment venen produïdes per haver comptabilitat les
subvencions atorgades per la Diputació i la Generalitat, per unes actuacions que s’havien
realitzat i justificat les corresponents despeses, però que no es van pagar durant l’any 2014
sinò en exercicis anteriors.
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Implica:
1.
2.
3.
4.

Calcular desviacions de finançament (ingrés i despesa poden estar en dos
pressupostos/anys diferents).
Menys ingressos en el càlcul d’estabilitat pressupostaria, resultat pressupostari i
romanent de tresoreria. Cal més cura en la confecció del pressupost.
Aprovar instruments de gestió abans de l’inici de les obres, o post-posar de cobrar
quotes a posteriori, si no s’ha fet. Idem en contribucions especials. Planificació de les
actuacions urbanístiques singulars.
La totalitat del finançament ha d’estar disponible abans de l’inici de l’obra o actuació
(concessió subvenció, concertació préstec, aprovació definitiva contribucions especials,
quotes urbanització).

B) GESTIÓ DE DESPESES
Les contractacions que no siguin menors s’han de formalitzar per escrit, i la despesa no pot
superar el import de l’adjudicació, més quan això fa variar el procediment. Amb la incorporació
de la directiva europea a la llei de contractes, tot el que excedeixi el contracte menor, ha
d’anar per procediment obert. Cal planificar amb temps les licitacions per arribar a termini.
La despesa s’ha de comptabilitzar en l’any que es realitza, sense que la manca de crèdit en
sigui excusa. Si no es comptabilitza per manca de crèdit al pressupost, comptablement haurà
de constar com a pendent (partida 413). Compta per al càlcul de la regla de despesa.
Si es gasta sense crèdit, cal tramitar expedient de reconeixement de crèdit que ha d’aprovar el
Ple. En aquest cas les factures les aprova el Ple, prèviament s’ha de modificar el pressupost
per donar-li crèdit.
Tramitació d’expedients de modificació de crèdit prèviament a la realització de la despesa per
no gastar sense crèdit. No es suficient un únic a l’any.
Tramitació d’expedients d’incorporació de romanents, pels excessos de finançament, i per les
despeses no finalitzades en l’exercici (alguns al canvi d’exercici, altres amb l’aprovació de la
liquidació).

Es consideren projecte amb finançament afectat totes aquelles despeses que tenen
finançament extern (subvenció, préstec, venda de patrimoni, contribucions especials i quotes
d’urbanització), amb independència que siguin despesa corrent o despesa d’inversió.
No es consideren projectes amb finançament afectat les
exclusivament amb recursos propis de l’ajuntament (a pulmó).

inversions

que

s’afronten

Cal fer seguiment i efectuar els càlculs de desviacions (ritme desigual en l’ingrés i la
despesa). No fer-ho pot suposar resultats pressupostaris i romanents de tresoreria incorrectes i
distorsionar la realitat.
A la memòria dels comptes anuals, cal incloure totes les dades que demana la ICAL respecte
als projectes de finançament afectat.
Cal fer el seguiment dels projectes amb finançament afectat (corrent i inversió), de forma
diferent que la resta de despesa, i pel programa informàtic. Càlcul de les desviacions de
finançament de l’exercici i les acumulades si el projecte no s’acaba en un exercici.
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C) FINANÇAMENT AFECTAT:
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El seguiment no finalitza fins que s’ha realitzat tota la despesa i s’ha rebut tot l’ingrés. Un cop
finalitzat les desviacions acumulades sempre seran zero.
Per aquest seguiment cal:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicar a intervenció la concessió de les subvencions, amb còpia sol·licitud on
consti la despesa prevista.
Fora bo introduir un tràmit d’acceptació de la subvenció. Moltes subvencions demanen
que estigui acceptada al moment de justificar-la, i aquest tràmit permetria modificar el
pressupost i assegurar-se que hi ha crèdit per fer la despesa.
Seguiment de la despesa mentre s’executa (especialment si té modificacions)
Comunicar a intervenció a final d’any la despesa efectuada que s’imputarà a la
subvenció, estigui o no justificada/acabada.
Comunicar a intervenció la justificació, amb còpia, per introduir al programa informàtic
el projecte definitiu. Si es creu convenient es pot fer una revisió abans de tancar la
justificació per assegurar la coherència de les dades amb comptabilitat, i altres
subvencions.

D) PLA INVERSIONS I PLA QUATRIENNAL D’INVERSIONS.
El Pla d’inversions ha de recollir les despeses del capítol 6 del pressupost, i el finançament
previst. Ha de coincidir amb el pressupost d’ingressos i de despeses, ja que en forma part.
El pla quadriennal ha de preveure les inversions a realitzar en l’exercici que s’aprova el
pressupost i els 3 posteriors, i si n’hi ha les previsions de finançament. Només ha de coincidir
el del pressupost que s’aprova, ja que la resta poden variar fins a l’aprovació del pressupost. Si
ha de coincidir si són projectes plurianuals.
Ens demana una planificació a més llarg termini i avançar quines obres farem i com les
finançarem.
E) REFORÇ FUNCIONS RESERVADES A FHN:

TRESORERIA: maneig i custodia de fons i valors, prefectura dels serveis de recaptació. La plaça
es va crear pel Ple. Fins a 31/12/2016, la llei preveia la possibilitat de cobrir la tresoreria amb
funcionari propi. Si no es prorroga aquesta excepcionalitat, cal veure que farem a partir de
1/1/2017.
FUNCIÓ INTERVENTORA: Control intern de la gestió econòmica financera i pressupostària. Un
cop creada i coberta la plaça cal dissenyar i implementar els processos de fiscalització que fins
a la data no es duien a terme, recollint en informes el resultat i els aspectes comprovats. Es
recomana un registre informatitzat d’informes (opció llibre en el programa Gestiona). Es
recomana tenir registres informàtics de subvencions sol·licitades, atorgades, fiances rebudes i
fiances pendents de retorn (opció gestiona i excel). Es demana més suport als serveis tècnics
que han de fer aquestes tasques, que fins ara no es feien.
FISCALITZACIÓ: Cal que les bases d’execució del pressupost contemplin el tipus de fiscalització
a realitzar, (i els processos a seguir per a contractacions, subvencions.). Si es continua com
fins ara amb limitada prèvia, cal fer la verificació a posteriori, abans/conjuntament amb la
liquidació del pressupost. Revisió per tècniques de mostreig, i anàlisis exhaustiu dels
expedients seleccionats. L’informe fa recomanacions de millora per a l’exercici següent.

Codi Validació: 56SFWGQTT53KYQWWYATJYM4WK | Verificació: http://alcarras.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 47

COMPTABILITAT: Cal tenir-la actualitzada, i seguir els criteris, procediments, registres, i
sistemes de control que marca la legislació vigent. Per part d’intervenció es donaran les
instruccions necessàries per fer-ho, que no es contemplin en les bases d’execució del
pressupost (s’estan revisant)
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En la fiscalització limitada prèvia, abans de l’adopció de l’acord, només es comprova si hi ha
crèdit i si l’òrgan es competent. En la plena, i en la fiscalització a posteriori, es comprova a
més que el procediment compleix la legalitat vigent. La disconformitat suposa observacions o
paralització de l’expedient en funció del tipus de incorrecció.
Es planteja:
1.
2.

Alguna comprovació addicional a la existència partida i òrgan compentent i Plena per
sobre d’algun import.
Tràmit de comprovació d’existència de crèdit sempre, i aprofitar per reservar el crèdit
en el moment de la contractació. Afegir tràmit a gestiona, a tots els expedients o
separats. Si d’aquesta comprovació en resulta que no hi ha crèdit, es planteja si es
desisteix actuació o es modifica el pressupost prèviament a realitzar-la.

Per tot el qual, a la vista de la informació anterior, l’Alcalde-President
COMUNICA:
Primer.- La recepció de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, de l’Informe 22/2016, sobre
les Desviacions de Finançament Afectat de l’exercici de 2014, aprovat pel Ple de la Sindicatura
de Comptes del dia 8 de novembre de 2016.
Segon.- L’execució de totes les actuacions informades per donar compliment a les
recomanacions.
Tercer.- Fer publicitat de l’Informe a la seu electrònica municipal www.alcarras.cat, fent constar
igualment que l’informe me ha estat publicat a la pàgina web de la Sindicatura
(www.sindicatura.cat).
S’hi
pot
accedir
directament
amb
l’enllaç
següent:
http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/download/2016_22_ca.pdf
El Ple es dóna per comunicat.

L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de
Governació celebrada el dia 9 I 11 de gener de 2017, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
L'Alcalde-President de l’Ajuntament de la Vila d’Alcarràs, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
1.- Atesa la complexitat d'aquest Ajuntament, les múltiples actuacions en les diferents àrees i polítiques,
nombrosos serveis existents i l'increment de la població que s'ha experimentat en els darrers anys, i a l'ampli
ventall de projectes que aquesta Corporació té previst desenvolupar. Donat que aquestes tasques s’han de
desenvolupar no solament per l’Alcaldia, Tinents d’Alcalde, Regidors amb delegacions, sinó també pels
Regidors-Portaveus i regidors dels grups municipals de l’oposició, que també han de veure incrementades
aquestes actuacions en el control del govern i de realització de propostes a les mateixes polítiques.
Considerant que aquestes funcions inclouen les assistències als òrgans col·legiats dels que formen part.
2.- Considerant que cal modificar el règim de dietes dels regidors, aprovades pel Ple, en sessió
extraordinària del dia 29/06/2016, que va establir el règim d’organització municipal, determinant unes dietes
fixes i periòdiques pels regidors per assistència als òrgans col·legiats, a més de les dietes per quilometratge,
manutenció i pernoctació per raó del servei. Aquestes dietes han estat aprovades pel Ple i incorporades als
pressupostos anuals, exposats i comunicats a l’Administració Estatal i Autonòmica sense que s’hagin formulat
reparaments i són objectes de declaració a l’Agència Tributaria com a retribucions de rendes i es practiquen
retencions a compte de l'IRPF.
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7.- EXPEDIENT NÚM.: 2353/2016. REVISIÓ DEL RÈGIM DE RETRIBUCIONS ALS CÀRRECS ELECTES.
RECONEIXEMENT DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA O PARCIAL A MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
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3.- Considerant que, no obstant l’anterior, la secretaria i la intervenció informen que les dietes fixes i
periòdiques per assistència a sessions i dedicacions esporàdiques pot donar a conflicte amb la justificació
de les mateixes, ja que es fan a la vista i existeix jurisprudència contraria en casos puntuals. Proposant
que aquesta situació es resoldria completament amb la possibilitat establerta en la modificació de la Llei
de Bases de Règim Local, al seu art. 75 i 75 Bis, establint dedicacions exclusives de fins a 3 càrrecs
electes i dedicacions parcials en funció de les atribucions, dedicacions parcials, fins i tot minses, evitant
així riscos d’interpretacions contràries a la llei.
4.- Considerant igualment que, per acord del Ple 29 d’octubre de 2015, es va aprovar el règim de dedicació
parcial de l’Alcaldia, en un 25% de jornada, complementant el 75% de jornada que dedicava com a Diputat
Provincial. Fent constar que a partir del mes de desembre l’Alcalde cessa com a diputat provincial, per la qual
cosa pot incrementar la seva dedicació a l’Ajuntament, proposant una dedicació exclusiva del 100% de
jornada.
5.- Atès allò que indica l'article 75 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, i tenint en compte allò que estableixen la Disposició addicional norantena de la Llei 22/2013, de 23 de
desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat, els membres de les corporacions locals poden percebre
retribucions si desenvolupen càrrecs amb dedicació parcial, essent donats d’alta a la seguretat social,
assumint les corporacions les quotes empresarials que corresponguin, l’art. 75 bis de la LBRL, en la redacció
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local i la
D.A. 90 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de 2014, estableix el règim retributiu dels membres de
les corporacions locals, estableix el límit màxim de fins a 3 càrrecs amb dedicació exclusiva, i el límit màxim
de les retribucions, que serà per a municipis de 5.001 a 10.000 habitants l’import de 45.000 €. Anual. Establint
que els acords planaris de determinació del càrrec que comporti la dedicació parcial i de les retribucions dels
mateixos, deurà contenir el règim de la dedicació mínima necessària para la percepció de dites retribucions.
6.- Atès que els càrrecs de/d' Alcaldia, Tinents d'Alcalde, Regidors Delegats, Portaveus dels grups Municipals
a l'oposició i Regidors sense funcions específiques necessiten d'una dedicació amb les retribucions que això
comporti.
7.- Mitjançant Provisió d'Alcaldia es va emetre Informe de Secretaria sobre la normativa aplicable i el
procediment a seguir per al Reconeixement de dedicació exclusiva o parcial a membres de la Corporació.

9.- Atesa la proposta d'Alcaldia, l'informe favorable de Secretaria i d’intervenció, i de la proposta presentada
per la Comissió Informativa de Governació.
Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Determinar les següents règims de dedicació:
-Alcalde: dedicació complerta (100% jornada).
Sr. Miquel Serra Gòdia
-Tinents d’Alcalde: dedicació parcial (41,38 % jornada).
Sr. Santi Pelegri Cortijo
Sra. Laia Sisó Sanjuan
Sra. Maite Godia Badia
Sr. Jaume Bernis Castells
-Regidors amb delegacions: dedicació parcial (36,69 % jornada).
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8.- Atès l'informe esmentat, aquesta Alcaldia, des del punt de vista de l'organització interna, considera que els
càrrecs d' Alcaldia, Tinents d'Alcalde, Regidors Delegats, Portaveus dels grups Municipals a l'oposició i
Regidors sense funcions específiques necessiten d'una dedicació totals o parcials amb les retribucions que
això comporti, com s’indicarà a la proposta que seguidament es realitza..
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Sra. Noèlia Díaz Charles
Sr. Jordi Estela Ribes
-Regidors portaveus de grup: dedicació parcial (18,30 % jornada).
Sr. Jordi Janés Giros
Sr. Manel Ezquerra Tomàs
Sr. Simeó Abad Moliné
-Resta de regidors, sense atribucions especials: dedicació parcial (14,31 % jornada).
Sr. Gerard Companys Pujol
Sr. Ester Ibars Vitores
Sra. Dolors Godia Serra
SEGON. Establir les retribucions brutes anuals:
-Alcalde:
-Tinents d’Alcalde:
-Regidors amb delegacions:
-Regidors portaveus de grup:
-Resta de regidors, sense atribucions especials:

45.000,00 €./anuals.
12.413,00 €./anuals.
11.006,00 €./anuals.
5.489,00 €./anuals.
4.293,00 €./anuals.

Les retribucions es percebran en dotze pagues iguals corresponents a les diferents mensualitats de l'any,
resultants de dividir la quantia entre dotze. En aquest import es troben incloses les retribucions en espècie
corresponents a la mútua sanitària i a les assegurances que actualment perceben.
TERCER. Es donaran d'alta en el règim general de la Seguretat Social i aquesta Corporació assumirà el
pagament de les quotes empresarials que correspongui.
QUART. Establir el règim de assistències, per aquells casos en que hi hagi algun regidor que no s’aculli o no
pugui acollir-se al règim de dedicacions, següents:
a Ple: 200 €/sessió.
a Comissions Informatives: 89,62 € /sessió
a Junta de Portaveus: 91,91 €/sessió
a Junta de govern: 257,69 €/sessió

Es percebran únicament pels regidors membres i en cas d’assistir-hi.
CINQUÈ.- Publicar de forma íntegra en el Butlletí Oficial de la Província l'Acord del Ple, per al seu
coneixement general.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats i al Servei de personal i intervenció per al seu coneixement i
efectes d’habilitar les partides pressupostàries amb crèdit suficient durant el pressupost vigent.
Oberta deliberació es donen les intervencions següents:
1.- El regidor portaveu del grup municipal de PPC, Sr. Simeó Abad, es manifesta conforme amb la proposta.
2.- El regidor portaveu del grup municipal de SA, Sr. Manel Ezquerra, dona lectura al literal de les següents
manifestacions:
Nosaltres volem manifestar unes consideracions:
Per un costat hauríem de parlar de la regularització de les retribucions dels regidors. Que passarem de
cobrar en forma de dietes per assistència a plens i comissions a fer-ho cotitzant a la seguretat social amb un
fix mensual. Que serà el mateix a rebre cada regidor. Aquí estaríem a favor.
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-Assistència
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Però per l'altre costat,en aquest punt de l'ordre del dia aprovem la nova remuneració de la dedicació
exclusiva de l'alcaldia.
Suposem que no hi som a temps per tal que reconsidereu la dimissió com a Diputat provincial, oi?, nosaltres
pensem que per l'economia municipal ens haveu fet una mala jugada. La plaça de diputat es un premi del
vostre partit per haver aconseguit l'alcaldia en un poble important de la província. O sigui, és gràcies al poble
d'Alcarràs que éreu diputat, és per això que considerem una mala jugada que l'alcalde d’Alcarràs dimiteixi
com a Diputat.
Per dos motius; perquè la diputació era la que assumia pràcticament la totalitat de l'única nòmina que podeu
cobrar com a càrrec electe i perquè des de dins de la diputació és des d'on es pot lluitar per canviar les
pràctiques partidistes i els tics sectaris de la vella política. Motius amb els que estarem d'acord que passen i
que són els que haveu al·legat com a causa de la dimissió.
Bueno, apart de perdre força a la Diputació i perdre a qui assumia el sou d'alcaldia. El que ens ocupa avui és
la nova retribució de l'alcalde. Tenim una pregunta, La nostra pregunta és: com ens podem manifestar, si en
dos reunions que hem fet sobre el tema de retribucions càrrecs electes, en cap ens haveu dit la nova
retribució que proposeu per l'Alcaldia?
Per tot això exposat nosaltres pensem que s'ha portat amb massa secretisme i aquesta manera de fer ens fa
abstenir ja que sou vosaltres qui ho teniu decidit.
Si ens haguéssiu donat ocasió nosaltres hauríem manifestat que l'alcalde, com a màxim responsable de la
institució i com a càrrec que ostenta la màxima responsabilitat creiem que el sou hauria de ser acorde com a
mínim el màxim sou de l'Ajuntament.
3.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra respon que creu que es va dir, quan es va dir que la limitació legal de les
retribucions dels Alcaldes d’entre cinc i deu mil habitants era de 45.000 €. anuals, i que solament es podien
tenir fins a 3 càrrecs electes amb dedicació exclusiva. De fet es va valorar per la secretaria i la intervenció si
aquest import pels tres càrrecs electes era un topall per les retribucions de tots els electes, incloent les
dedicacions parcials, per això no es poden establir majors retribucions per l’Alcaldia legalment.

Insisteix que no marxa barallat amb el seu grup polític provincial però per coherència si estic disconforme tinc
que marxar. De fet malgrat que tingués un sou per una dedicació del 75% a la Diputació, dedicava la seva
activitat en la seva pràctica totalitat a l’ajuntament. En tot cas el que demana es respecte a la seva decisió
personal i política.
4.- El Sr. Jordi Jané, portaveu del grup municipal de CDC-PDCAT, comenta que respecte a la decisió de
dimissió de l’Alcalde de la Diputació creu que ha estat unilateral, sense valorar les afectacions que la mateixa
pot tenir cap al poble. Ja que per perdre les retribucions que pagava la Diputació passarem a pagar del 25%
del sou als 45.000 €. que es proposen pel 100% de dedicació. Comenta que a la Diputació es dona a alguns
ajuntaments 900 €./habitant, però això també passa al nostre ajuntament ja que a algunes associacions es
dona més que a d’altres amb menys socis, no totes tenen el mateix tall, vol dir que al final no s’aplica el que
es diu. També cal considerar que alguns ajuntaments amb poca població poden tenir subvencions per arranjar
carreteres que valen molts diners, el que fa que la ratio per habitant sigui molt elevada, cosa que creu que es
normal.
Afegeix que creu que amb la dimissió com a diputat, Alcarràs perdrà força política a la Diputació, alguna
perdrem, per exemple els ajuts que s’estaven gestionant per evitar els nius de cigonya a l’església, per tant
creu que ha estat més una dimissió per desavinença amb el seu grup polític que no amb la presidència
provincial.
Finalment diu que s’abstindran per que creu que no es va dir el sou de l’Alcaldia en la comissió, ja que no es
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Manifesta que portava més d’un any lluitant dins del seu grup polític a la Diputació i es va fer una feina
important per tal de propiciar un canvi en els ajuts que es donaven als municipis, reitera que Alcarràs ha rebut
uns 39 €. per habitant quan altres amb menys població han rebut més de 900 €./habitant, per això creu que
pitjor no es pot estar, tant si estàs a dins que a fora s’ha d’aconseguir que es pugui restablir la justícia
distributiva d’ajuts.
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va poder discutir si podia ser més baix o més alt i perquè moralment podem entendre que l’ajuntament pugui
assumir els costos de la seguretat social però no calia compensar el sou per l’aportació individual a la
seguretat social, ja que tots podem assumir una petita reducció. També creu que s’ha volgut regularitzar les
retribucions dels regidors per passar la nova dedicació i sou de l’Alcaldia.
5.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra respon que sempre ha dit que és de justícia que si un càrrec electe te una
dedicació del 100% tingui unes retribucions acordes també el 100%, ja que deixa d’altres feines per prestar el
servei. Reitera que la llei no permet més de tres càrrecs electes i que l’Alcalde no pot cobrar més de 45.000
habitants als municipis d’entre cinc i deu mil habitants, nosaltres en tenim quasi bé deu mil. Per això es va
valorar si legalment es podia establir aquesta retribució. Això consta a l’esborrany de les propostes de
retribucions que es van informar a la comissió.
En quan a la comparació entre les subvencions de la diputació als municipis i les que dona l’ajuntament a les
associacions considera que no te sentit, ja que les entitats del poble són el teixit associacitiu i socio-cultural
de la vila, que fan activitats no per cobrar subvencions, sinó per fer activitats, ballades de sardana, esports,
etc. En canvi la distribució dels ajuts directes de la presidència de la Diputació crea una desigualtat indecent,
ja que són diners que paguem tots amb els nostres impostos i que aportat l’Estat. Fins i tot creu que hi ha
associacions que ni demanen subvencions com les Mestresses de Casa, quan fan activitats com la matança
del porc es paga els porcs que es preparen. Creu que és una comparació lletja, la diputació té la obligació de
fer un repartiment equitatiu, no és el mateix que les associacions que fan activitats pel poble.
En quan perdre força política no creu que això sigui l’objectiu del polític, no es pot dir que si estàs a la
diputació cobraràs i si no en perdràs, això precisament és l’injust del sistema, si no tens amics no tens ajuts o
si els tens cobres més, per això la seva lluita, es una vergonya política i el considera indecent. Per exemple si
anem amb el Bisbat a demanar ajuts per solucionar el problema dels nius de la teulada de les esglésies
d’Alcarràs i Seròs, és perquè acompanyem al propietari de l’edifici i perquè són importants pel territori i per
això es demana l’ajut a la Diputació i a l’obra social de la Caixa, el que demana l’ajut és el Bisbat i
l’ajuntament el recolza. Per això es ratifica en la seva decisió per la que demana respecte.

L’Alcalde contesta que no ens desentenem de l’església, sinó que és un projecte fet gratuïtament per un
tècnic per les esglésies de Seròs i la d’Alcarràs, poques esglésies a la província tenen aquest problema, i és
el Bisbat el beneficiari de les ajudes i el propietari dels edificis, però es que també col.laborem directament
fent els lavabos o arranjant la muralla o accessos de l’església, però tot no el podem fer. Recorda també que
a la Diputació hi ha càrrecs que cobrem sous importants directament o per representar a la diputació en altres
entitats, solament vol recordar que proporcionalment al seu sou, el que cobrava l’anterior Alcalde Sr. Gerard
Serra venia a ser d’uns ament 160.000 €. anualment.
Per això es pregunta: si no estàs a la diputació o no tens diputats no tens influència?, creu que paguem
impostos per poder exigir i que tots em de tenir el mateix tracte.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
l’aprova per 8 vots a favor dels regidors dels grups municipals d’ERC i del PPC, amb 5 abstencions dels grups
municipals de CDC-PDCAT i de SA.
8.- EXPT. NÚM. 1325/2016. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE
L’ORDENANÇA FISCAL DE L’IBI DE NATURALESA D’URBANA PER A 2017.
Atès el dictamen de la Comissió informativa d’hisenda celebrada el passat dia 11 de gener de 2017, que
l’Alcalde exposa en extracte, vista la proposta d’acord que consta a l’esborrany de l’acta comunicada als
regidors, següent:
ANTECEDENTS:
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El Sr. Jordi Jané replica dient que creu que es fa victimisme, que ha estat un cop de geni, que pot perjudicar
la influència d’Alcarràs, ja es sabia que la reforma local limitava les retribucions del càrrecs locals. Creu que
les subvencions es poden aconseguir millor si estàs a dins ja que pot negociar, no es pot dir que hi ha noves
o velles polítiques, a més recorda que l’església és un BCIL i per tant també s’ha de vetllar per la seva
conservació, tots em de lluitar i no podem traslladar la responsabilitat a l’església, ja que també invertim en
d’altres finques privades.
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Primer.- Donada l’actualització de valors cadastrals pel 2017 sol.licitada per l’Ajuntament i d’acord amb
l’article 32.2 de la Llei 1/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, es preveu que
a petició dels municipis i en funció dels coeficients publicats es podran actualitzar els valors cadastrals dels
immobles urbans d’un municipi en funció de l’entrada en vigor de la corresponent ponència de valors del
municipi. Aquest coeficients han estat publicats al BOE núm. 292, de 3 de desembre de 2016, i inclouen al
nostre municipi en la forma següent:
-Reducció de Valors Cadastrals per ponència aprovada l’any 2007:
-Municipis amb coeficient d’actualització 0,92 : Alcarràs
Segon.- Donat que l’aplicació del coeficient reductor esmentat, suposarà una reducció del 8% dels valors
cadastrals. Es proposà actualitzar el tipus impositiu de l’IBI d’urbana per a l’any 2017. Donat que respecte a la
publicació al BOP dels tipus d’IBI, només en el cas dels municipis que s'hagin acollit a aquesta actualització
de valors cadastrals tindran la possibilitat de publicar el nou tipus d’IBI urbana fins el dia 1 de març de 2017,
segons la disposició addicional tercera del RDL2/2004. Per tant, l’últim dia per a fer la publicació provisional
ha de ser el 18 de gener de 2017 i cal tenir en compte que ha de tenir entrada al Registre de la Diputació
amb dos dies d'antelació.
Tercer.- Atesa la necessitat de mantenir la recaptació de l’IBI d’urbana per atendre les previsions de despeses
dels serveis i obres previstes incorporar al pressupost de 2017 i no reduir el sostre de despesa actualment
sota control del Pla econòmic i financer vigent fins al 2017. Fent-se proposta de reducció de la quota a abonar
pels subjectes passius d’un pro mig del 1,17 %.
Quart.- Vist l’informe favorable de Secretaria sobre el procediment a seguir i l’informe tècnic-econòmic de
data 8/01/2017.

1.

2.
3.

Una reducció dels valors cadastrals 2016 / 2017 del -8%, que acumulat des de que es demanen les
reduccions de valors cadastrals: 2014 / 2017, serà d’un total del -48,29%. El que beneficiarà als
veïns en d’altres impostos que utilitzen el valor cadastral com a referència: IRPF, Plusvàlua,
Transmissions Patrimonials, Societats, per exemple.
Una reducció de la total recaptació (rebuts a abonar pels administrats), del -1,15%, que acumulat
des de que es demanen les reduccions de valors cadastrals 2013/2017 serà d’un total del -6,07 %.
Mantenir la capacitat de despesa per atendre les obres, serveis i activitats bàsiques requerides al
pressupost de 2017, per tal de donar compliment al Pla econòmic i financer, ja que la reducció fiscal
afectarà previsiblement en una reducció del sostre de la despesa, per aquesta causa, de 27.981,17
€.

S’observa així un exemple de recaptació de rebuts de diferents tipologies, a saber:

Any

Ref. caddastral

situació immoble

Valor
cadastral

Base
liquidable

2007

3547513

vivenda Passeig de Ronda

146.433,50

76.489,13

2008

3547513

vivenda Passeig de Ronda

149.362,17

87.189,40

2009

3547513

vivenda Passeig de Ronda

152.349,41

2010

3547513

vivenda Passeig de Ronda

153.872,90

2011

3547513

vivenda Passeig de Ronda

153.872,90

2012

3547513

vivenda Passeig de Ronda

2013

3547513

2014

3547513

%
Varia.
B.L.

tipus

quota

%
Varia.
Rebut

0,720%

550,72

13,99

0,720%

627,76

13,99

97.948,24

12,34

0,820%

803,18

27,94

107.243,32

9,49

0,720%

772,15

-3,86

115.014,92

7,25

0,720%

828,11

7,25

153.872,90

122.786,52

6,76

0,650%

798,11

-3,62

vivenda Passeig de Ronda

153.872,90

130.558,11

6,33

0,580%

757,24

-5,12

vivenda Passeig de Ronda

123.098,32

123.098,32

-5,71

0,560%

689,35

-8,97
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Cinquè.- D’acord amb les previsions anteriors es proposa aplicar el tipus impositiu d’urbana per a 2017, en un
0,94%, per tal d’aconseguir una reducció estimada de l’1,17 % sobre el total de la recaptació i a les quotes
individuals. Aquest efecte de reducció, sumada a la previsió de reducció de l’IBI rústica, suposarà únicament
una reducció del sostre de la despesa de -36.566,15 €. De tal forma s’aconsegueix els objectius següents:
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2015

3547513

vivenda Passeig de Ronda

96.016,68

96.016,68

-22,00

0,690%

662,52

-3,89

2016

3547513

vivenda Passeig de Ronda

73.932,84

73.932,84

-23,00

0,875%

646,91

-2,36

2017

3547513

vivenda Passeig de Ronda

68.018,21

68.018,21

-8,00

0,940%

639,37

-1,17
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Ref. caddastral

situació immoble

%
Varia.
B.L.

Base
liquidable

2007 3945205BG9034N0013

vivenda c/ Duc Solferí, 1r 1a

28.595,98

8.778,97

2008

3945205BG9034N0013

vivenda c/ Duc Solferí, 1r 1a

29.167,89

11.552,77

2009 3945205BG9034N0013

vivenda c/ Duc Solferí, 1r 1a

29.751,24

14.338,01

2010

3945205BG9034N0013

vivenda c/ Duc Solferí, 1r 1a

30.048,75

2011

3945205BG9034N0013

vivenda c/ Duc Solferí, 1r 1a

30.048,75

2012 3945205BG9034N0013

vivenda c/ Duc Solferí, 1r 1a

30.048,75

2013

3945205BG9034N0013

vivenda c/ Duc Solferí, 1r 1a

30.048,75

2014

3945205BG9034N0013

vivenda c/ Duc Solferí, 1r 1a

24.039,00

2015

3945205BG9034N0013

vivenda c/ Duc Solferí, 1r 1a

18.750,42

2016 3945205BG9034N0013

vivenda c/ Duc Solferí, 1r 1a

14.437,82

2017 3945205BG9034N0013

vivenda c/ Duc Solferí, 1r 1a

2007 3142201BG9034S0033
2008

tipus

quota

%
Varia.
Rebut

0,720%

63,21

31,60

0,720%

124,77

97,39

24,11

0,820%

117,57

-5,77

16.837,41

17,43

0,720%

121,23

3,11

19.039,30

13,08

0,720%

137,08

13,07

16.799,59

-11,76

0,650%

138,07

0,72

23.443,08

39,55

58,000%

135,97

-1,52

23.641,72

0,85

0,560%

132,39

-2,63

18.750,42

-20,69

0,690%

129,38

-2,27

14.437,82

-23,00

0,875%

126,33

-2,36

13.282,79

13.282,79

-8,00

0,940%

124,86

-1,16

vivenda C/ Ponts de Sant Jordi, 61

106.969,31

46.609,07

0,720%

335,59

3142201BG9034S0033

vivenda C/ Ponts de Sant Jordi, 61

109.108,69

55.455,14

18,98

0,720%

399,28

18,98

2009 3142201BG9034S0033

vivenda C/ Ponts de Sant Jordi, 61

111.290,86

64.344,01

16,03

0,820%

527,62

32,14

2010

3142201BG9034S0033

vivenda C/ Ponts de Sant Jordi, 61

112.403,76

72.163,60

12,15

0,720%

519,58

-1,52

2011

3142201BG9034S0033

vivenda C/ Ponts de Sant Jordi, 61

112.403,76

78.870,29

9,29

0,720%

567,87

9,29

2012 3142201BG9034S0033

vivenda C/ Ponts de Sant Jordi, 61

112.403,76

85.576,99

8,50

0,650%

556,25

-2,05

2013

3142201BG9034S0033

vivenda C/ Ponts de Sant Jordi, 61

112.403,76

92.283,68

7,84

0,580%

535,25

-3,78

2014

3142201BG9034S0033

vivenda C/ Ponts de Sant Jordi, 61

89.923,00

89.923,00

-2,56

0,560%

503,57

-5,92

2015

3142201BG9034S0033

vivenda C/ Ponts de Sant Jordi, 61

70.139,94

70.139,94

-22,00

0,690%

483,97

-3,89

2016 3142201BG9034S0033

vivenda C/ Ponts de Sant Jordi, 61

54.007,75

54.007,75

-23,00

0,875%

472,57

-2,36

2017 3142201BG9034S0033

vivenda C/ Ponts de Sant Jordi, 61

49.687,13

49.687,13

-8,00

0,940%

467,06

-1,17

2007

3942005 SOLAR Passeig del Riu, 19

190.174,26

32.006,45

0,720%

230,45

2008

3942005 SOLAR Passeig del Riu, 19

193.977,74

53.384,13

66,79

0,720%

384,37

66,79

2009

3942005 SOLAR Passeig del Riu, 19

197.857,29

74.831,88

40,18

0,820%

613,67

59,66

2010

3942005 SOLAR Passeig del Riu, 19

199.835,86

94.390,65

26,14

0,720%

679,61

10,75

2011

3942005 SOLAR Passeig del Riu, 19

199.835,86

111.964,85

18,62

0,720%

806,15

18,62

2012

3942005 SOLAR Passeig del Riu, 19

199.835,86

129.539,06

15,70

0,650%

842,00

4,45

2013

3942005 SOLAR Passeig del Riu, 19

199.835,86

147.113,26

13,57

0,580%

853,26

1,34

2014

3942005 SOLAR Passeig del Riu, 19

159.868,68

151.365,07

2,89

0,560%

847,64

-0,66

2015

3942005 SOLAR Passeig del Riu, 19

124.697,57

124.697,57

-17,62

0,690%

860,41

1,51

2016

3942005 SOLAR Passeig del Riu, 19

96.017,12

96.017,12

-23,00

0,875%

840,15

-2,35

2017

3942005 SOLAR Passeig del Riu, 19

88.335,75

88.335,75

-8,00

0,940%

830,36

-1,17

S’observa així un resum de les previsions recaptatòries generals:
Any.
Padró cadastral
Unitats urbana

Taxa
V.%
1,94

2014
8.091,00

Taxa
V.%
0,06

2015
8.094,00

Taxa
V.%
0,04

2016
8.095,00

Taxa
V.%
0,01

Coef.
Act.

2017

Taxa V.%

Difer. Import
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Any

Valor
cadastral
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V. Cadastral
Base liquidable
Quota

1,20
10,70
-1,22

457.515.532,97
450.590.257,01
2.523.306,74

-19,89
-0,70
-4,12

357.636.965,40
357.153.605,56
2.464.359,77

-21,83
-20,74
-2,34

289.815.352,68
289.815.352,68
2.535.885,32

-18,96
-18,85
2,90

U. No subjectes
V. Cadastral
Base liquidable
Quota

-1,50
-0,25
9,41
-2,37

124,00
14.239.861,98
13.925.377,07
77.982,18

-5,34
-26,49
-8,89
-12,03

125,00
11.175.257,51
11.152.213,55
76.950,27

0,81
-21,52
-19,91
-1,32

125,00
10.511.002,23
10.511.002,23
91.971,32

0,00
-5,94
-5,75
19,52

0,92
0,92

Llista cobratoria
V. Cadastral
Base liquidable
Quota

2,00
1,25
10,74
-1,18

7.967,00
443.275.670,99
436.664.879,94
2.445.324,56

0,15
-19,66
-0,41
-3,85

7.969,00
346.461.707,89
346.001.392,01
2.387.409,50

0,03
-21,84
-20,76
-2,37

7.970,00
279.304.350,45
279.304.350,45
2.443.913,92

0,01
-19,38
-19,28
2,37

0,92
0,92

Exempts legals
V. Cadastral
Base liquidable
Quota

0,00
0,00
8,07
-3,72

8,00
1.860.189,57
1.854.432,16
10.368,04

0,00
-20,00
-2,87
-6,23

8,00
1.450.947,82
1.450.947,82
10.011,53

0,00
-22,00
-21,76
-3,44

7,00
1.098.682,94
1.098.682,94
9.613,47

-12,50
-24,28
-24,28
-3,98

0,92
0,92

Desconeguts
V. Cadastral
Base liquidable
Quota

7,14
15,08
25,85
12,30

11,00
158.890,98
157.163,22
880,12

-26,67
-65,90
-57,34
-58,81

10,00
115.500,09
115.500,09
796,95

-9,09
-27,31
-26,51
-9,45

10,00
88.935,02
88.935,02
778,17

0,00
-23,00
-23,00
-2,36

0,92
0,92

Total final unitats
V. Cadastral
Base liquidable
Quota

1,99
1,25
10,74
-1,18

7.948,00
441.256.590,44
434.656.284,56
2.434.076,40

0,20
-19,62
-0,36
-3,79

7.951,00
344.895.259,98
344.434.944,10
2.376.601,02

0,04
-21,84
-20,76
-2,36

7.953,00
278.116.732,49
278.116.732,49
2.433.522,28

0,03
-19,36
-19,25
2,40

0,92
0,92

-36,91
25,00

4.048,64
5

15,93
0,00

3.623,39
5

-10,50
0,00

4.838,05
5

38,12

7,49

-16,31

7,21

-3,74

1,98
-1,10
-10,77
0,00

7.943,00
2.430.020,27
0,56
3,00

0,20
-3,82
-3,45
0,00

7.946,00
2.372.970,42
0,69
3,00

0,04
-2,35
23,21
0,00

Bonifica.
potestatives
Valor bonificació
Total exempts Min.
Valor exempts
Min.
Unitats que
tributen
Deute Tributari
Tipus
Mínim exempt.

0,92
0,92

266.630.124,47
266.630.124,47
2.506.323,17

-8,00
-8,00
-1,17

29.562,15

9.670.122,05
9.670.122,05
90.899,15

-8,00
-8,00
-1,17

1.072,17

256.960.002,41
256.960.002,41
2.415.424,02

-8,00
-8,00
-1,17

28.489,90

1.010.788,30
1.010.788,30
9.501,41

-8,00
-8,00
-1,17

112,06

81.820,22
81.820,22
769,11

-8,00
-8,00
-1,16

9,06

255.867.393,89
255.867.393,89
2.405.153,50

-8,00
-8,00
-1,17

28.368,78

33,52
0,00

4.451,01

-8,00

387,04

7,03

-2,50

6,47

-8,00

0,56

7.948,00
2.428.677,20
0,88
3,00

0,03
2,35
26,81
0,00

2.400.696,03
0,94

-1,15

27.981,17

Realitzada la tramitació establerta, atès l'informe de Secretaria i en compliment d'allò que disposa el Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, i atenent a la Provisió d'Alcaldia i a l'estudi tècnic-econòmic. Vist l’establert a l’art. 32.2 de la Llei
1/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, segons la disposició addicional
tercera del RDL2/2004.
Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent

PRIMER. Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de IBI de naturalesa urbana en els termes
que consta en l’expedient, amb la redacció que es recull a continuació:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.
“Article 8. Tipus impositiu i quota.
1. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus impositius següents:
-Béns immobles de naturalesa urbana: 0,94 %.
-Béns immobles de naturalesa rústica: 0,54 %.
-Béns immobles de característiques especials: 0,84 %
2. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra amb l’import de les bonificacions que siguin
d’aplicació.”
SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant exposició d'aquest en el taulell
d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels
quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que considerin convenients.
TERCER. Considerar, en el supòsit de que no es presentin reclamacions a l'expedient, en el termini
anteriorment indicat, que l'acord és considerarà definitiu en base a l'article 17.3 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Fent-se
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constar entrarà en vigor a l’endemà de la publicació de la seva aprovació definitiva, amb efectes del 1 de
gener de 2016 amb la condició resolutòria citada anteriorment.
QUART. Facultar a Alcalde-President per subscriure els documents relacionats amb aquest assumpte.
Oberta deliberació es donen les intervencions següents:
1.- El regidor portaveu del grup municipal de PPC Sr. Simeó Abad, es manifesta conforme amb la proposta.
2.- El regidor portaveu del grup municipal de SA Sr. Manel Ezquerra, dona lectura al literal de les següents
manifestacions:
Ens torna a sorprendre com tornem a deixar passar un any més sense regularitzar el desgavell que va patir
aquest poble l'any 2006. On es va acceptar una ponència de valors desorbitada i irreal. Ni govern, ni oposició
en aquella època van moure un dit per alertar el que suposaria aquella valoració en un futur. Aquella
ponència de valors va deixar unes valoracions cadastrals altíssimes. A nivell municipal ha suposat una
altíssima càrrega fiscal durant la darrera dècada. Malauradament ha afectat, també, a una bateria d'impostos
que no són municipals però que si han castigat i castiguen als alcarrassins. Estareu d'acord que es va
acceptar perquè era la clau per pagar el deute. El que no és tan normal és que l'oposició d'aquella època no
digués res.
Ara resulta que en els darrers tres anys, el que havia de solventar el nostre ajuntament acudint als estaments
superiors denunciant l'agravi que patim i intentant pal·liar el desgavell, va i ho intenta solventar l'Estat a través
de la direcció general del cadastre.
Com ho fa el cadastre?, doncs, el Cadastre obre una via per tal que els pobles on es va fer la valoració
cadastral en plena bombolla immobiliària, que venent patint un espoli fiscal, els habilita la possibilitat
d'acollir-se a unes reduccions de les valoracions de fins al 50 % en tres anys.
I que fem nosaltres?, bé ho feu vosaltres, doncs ni més ni menys que augmentar el tipus impositiu per tal de
continuar recaptant el mateix. O sigui, l'estat se'n adona de l'error i del greuge i ens dona la possibilitat de
pal.liar-ho i nosaltres ho desaprofitem, perquè?, perquè vosaltres voleu els mateixos ingressos en IBI. Voleu
continuar recaptant el mateix i així poder continuar tirant de veta i gastant a tutiplen.

Siguem més ambiciosos, aquí només hi ha una manera de reduir impostos. I és molt fàcil, es tracta reduir
despeses innecessàries i augmentar el control de la despesa de manera més estricta i eficient. Estructurant
els serveis i el personal d'una manera més productiva. Esperem que recapaciteu i encara i som a temps. Us
convidem a que avui no aprovem aquesta modificació de l'IBI i treballem conjuntament per tal de buscar la
manera de reduir la despesa i així reduir la càrrega fiscal que patim.
3.- l’Alcalde Sr. Miquel Serra respon al Sr. Ezquerra dient que entén que està en contra en la baixada, en
contra de reduir el rebut dels ciutadans.
L’Alcalde continua dient que es procura mantenir el mateix nivell d’ingressos, que al seu dia l’oposició de
l’ERC ja va denuncia l’increment de la revisió del 2007, i recorda que és l’Ajuntament el que ha demanat la
reducció dels valors cadastrals, tots els anys, ja que si no el demanes no te’l donen i hi ha molts ajuntaments
que no l’han demanat. Nosaltres el van fer per beneficiar als nostres veïns ja que la reducció de valors
cadastrals repercuteix en la reducció dels molts impostos estatals i autonòmics i altres locals, com l’IRPF,
societats, transmissions patrimonials o la pròpia plusvàlua.
Però insisteix que si es redueix un 50% la recaptació de l’IBI d’urbana s’haurien de reduir molts serveis que
considerem bàsics pel nostre poble, com la policia local, els serveis socials per a la integració de la nombrosa
immigració, la neteja viària, etc.
4.- El Sr. Ezquerra replica que no es tergiversi les seves paraules, reitera la reducció dels valors en un 50% i
dels rebuts solament en un 6%, i que no es baixa el rebut, ja que del 2006 a ara el rebut s’ha incrementat en
més d’un 200%, per tant la reducció de valors és una eina important que ens dona l’estat.
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-Reduiríem l'externalització de serveis per tal de com a mínim, amb una bona gestió, fer-nos nostre el
benefici que tenen aquestes empreses i estalviar-nos el IVA.
-Reduiríem en assessors externs (normalment contractats de manera partidista). En despatxos... i en
advocats externs.
-Reduiríem en festes. Que no vol dir reduir les festes majors precisament. Per exemple tenim un grup molt
nombrós de persones que basen la seva festa en les Penyes i a través de l'ACPA articulen una festa que amb
poca aportació econòmica s’està convertint en un apartat molt important de les festes. De vegades... Les
festes més cares no són les millors. Fer-les quan toca també és important.
-Reduiríem en les festes a la fresca que es fan durant l'estiu i les deixaríem en mans de les entitats que
històricament ja les feien quan tocava. No podem tenir la brigada municipal pràcticament al 100% destinada a
muntar festes (moltes vegades amb assistència de poquíssima gent), en canvi, per atendre manteniments
diversos que podrien fer aquests treballadors tinguem que recórrer a contractacions externes. Hem de ser
conscients que som un poble treballador, on precisament a l'estiu hi ha molta feina en el sector de la fruita, i
el que no és d'aquest sector, s'hi pot se'n va a platja o a la muntanya. No som un poble turístic on aleshores si
que entraria en la lògica montar aquestes festes setmanalment per dotar d'activitats lúdiques i així ajudar al
sector turístic.
-Un altre exemple. Els últims anys haveu augmentat la factura en despeses socials en un 500%. Aquest
augment tan considerable se'n van a mantenir la estructura de personal i a mantenir les infraestructures.
Nosaltres pensem que de les infraestructures no s'hi menja i la partida pressupostària ha de repercutir
directament en els que ho necessiten. (per cert encara no entenc perquè tenim una unitat orgànica que es
diu: serveis socials i immigració)... les ajudes que no estan repartides igualment pels d'aquí? Que no podria
dir-se serveis socials a seques.
Des de fa molts anys, l'Ajuntament d'Alcarràs compta amb el servei d’Assistenta social i no se'n feia tanta
publicitat. Era un servei que sempre ha existit i si pot ser el més anònim possible, millor. L'interessant d'aquest
servei és que tinguis habilitada la manera de detectar els casos greus que normalment no venen pel seu
propi peu ni necessiten de la infraestructura d'edificis. El que volen es passar desapercebuts i ser el més
anònim possible.
-Reduiríem en lloguers. Tenim moltíssim Patrimoni i anem i invertim diners en espais de lloguer. Comença a
ser molt preocupant la factura mensual en lloguers i la factura en inversions en aquests espais que en tot cas
hauria d'assumir l'arrendador.
-També hauríem estalviat diners en una obra com la que necessitava el Camp de futbol. No necessitàvem
una obra per sortir en un catàleg tècnic d'arquitectura. Sinó una obra acorde amb l'entorn i amb el que es
necessitava i no per més modesta que sigues també es podia fer atractiva. Ahh... i també hauríem estalviat
en la confecció del projecte i la direcció d'obra, ja que considerem que ho havien de portar els serveis tècnics
que tenim en plantilla.
-I com no. Reduir les despeses no pressupostades a la seua màxima expressió. Avui hem pogut veure en la
modificació de crèdits aprovada, que en lloc de reduir, amplieu despeses.
5.- L’Alcalde contesta que creu que el Sr. Ezquerra no sap quan suposa reduir un 50% l’IBI, que està al voltant
de 1.300.000 €. I a ben segur la reducció de tots els costos que manifesta el Sr. Ezquerra no podria atendre la
reducció del 1.300.000 €., suposa una reducció de serveis tant important que no es viable. També insisteix que
és l’Ajuntament el que ha demanat la reducció cadastral, perquè consti.
Demana brevetat en les intervencions i que es treballi més les opinions en les comissions informatives. A més
cal pensar que la privatització dels serveis externs solament reduiria el cost amb l’IVA, ja que s’hauria de
canviar les factures de les empreses per les nòmines dels nous empleats. Tampoc es podria reduir en les
festes locals que per altra banda creu molt importants pel nostre poble, tampoc reduint assessors externs que
considera útils per l’equip de govern, ni tampoc en serveis socials que per altra banda tenen ajuts i
subvencions de la Generalitat. Es a dir la reducció que proposa el Sr. Ezquerra no absorbiria una reducció del
50% de la recaptació.
5.- El Regidor Sr. Jordi Janés, portaveu del grup municipal de CDC-PDCAT, manifesta que és la tercera
vegada que toquem els valors cadastrals d’urbana, però no baixem en contra els rebuts de forma similar,
solament en 3 anys un 6%. I creu que no es fa per manca de voluntat de reduir les despeses i perquè el Pla
econòmic-financer que em tingut que aprovar ens obliga a no reduir ingressos per no sobrepassar el sostre
de la despesa.
Des de que van d’entrar s’ha demanat a l’Estat una reducció de quasi el 50% dels valors cadastrals, pot ser

Codi Validació: 56SFWGQTT53KYQWWYATJYM4WK | Verificació: http://alcarras.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 26 de 47

Creu que no es demagògia dir que es poden reduir despeses, creu que podrien reduir en:

Esborrany acta de Ple

27

si que és inassumible reduir un 50%, els ingressos, 1.300.000 €., però es podria fer una reducció progressiva
més gran dels impostos, tot suma, festes i altres actuacions de racionalització de la despesa, es diu que els
veïns paguem menys, però el fet es que no es pot reduir els ingressos amb l’actual nivell de desepesa, el fet
és que l’estat semblava que no podia reduir els valors cadastrals i al final ho han fet en un 50%. Creu que no
acaba d’entendre el concepte de necessitats bàsiques, per justificar el nivell de despesa que tenim.
6.- L’Alcalde contesta que són necessitats bàsiques unes festes locals dignes pel nostre poble, una policia
adequada per la seguretat dels ciutadans, uns serveis socials que puguin atendre la integració de la
nombrosa població immigrant que tenim. Creu que ens em d’adequar els ingressos compensant les
reduccions dels valors cadastrals i creu que és molt important que tot i havent reduït els rebuts un 6%, s’hagin
fet més inversions en esports, en el poliesportiu, en els nous edificis del camp de futbol, s’hagi destinat a
conservació de camins més que mai, s’hagin incrementat serveis i millorat les fetes, s’hagi fomentat activitats
culturals o les nits a la fresca, que creu són molt importants per millorar la qualitat de vida dels nostres
ciutadans, totes aquestes actuacions s’han incrementat molt des de que estan aquí, tot i havent reduït els
rebuts en un 6%.
Afegeix que em incrementat serveis, que el PEF es per culpa del canvi de criteri del Ministeri al final de la
liquidació de 2015 i que ha passat a molts pobles també, tot i així engany proposen reduir un 1,15% el rebut,
és una cosa que tenen ficada al cap, hem de reduir però si cal poc a poc.
El Sr. Jané replica que creu que no són bàsics els assessors, els dèficits acumulats en festes per desviacions
de més de 274.000 €. en tres anys, ni el lloguer de terrenys i locals quan els nostres estan vuits, ni tampoc
s’ha considerat en la reducció del rebut l’increment dels ingressos per les regularitzacions, ara caldrà fer un
camp de gespa quan ens em gastat més de 500.000 €. En el local social del camp de futbol que portem més
de tres anys fent.
L’Alcalde replica que no consideren mai que el poble ha crescut molt en població, que precisament no han
anat més ràpid en fer les obres per tal de contenir la despesa, es contradiuen, i perquè no s’han endeutat
més, sinó que han reduït moltíssim el deute, solament cal que recordin que haurem de canviar el camp de
gespa quan encara ens queden més de tres anys per pagar el que va fer l’anterior equip de govern.

Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que integren el nombre legal de membres
del Ple, es aprovada per 8 vots a favor dels regidors dels grups municipals d’ERC i del PPC, amb el vot en
contra dels regidors dels grups de CDC-PDCAT i SA.

9.- EXPEDIENT 2150/2016. PROCEDIMENT GENÈRIC (13. SANCIONADORS) PROPOSTA DE
RESOLUCIÓ SANCIONADORA PER INFRACCIÓ DE LA LLEI SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
POTENCIALMENT
PERILLOSOS.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de
Governació celebrada el dia 11 de gener de 2017, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
L'Alcalde-President de l’Ajuntament de la Vila d’Alcarràs, en virtut dels següents
ANTECEDENTS
Primer.- En data del proppassat dia 25 d'abril es va iniciar per decret d’alcaldia expedient sancionador contra
Oscar MARQUEZ FILGUEIRA DNI ....R per una possible infracció de LLEI 10/1999, de 30 de juliol, sobre la
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i en la mateixa data es va emetre el plec de càrrecs
per part de l’instructor, tot el qual li fou notificat degudament a l’interessat. Aquest va formular al·legacions que
va presentar en data de 13/05/2016. Posteriorment es va emetre proposta de resolució per part de l’instructor,
i que es va intentar la pràctica de la notificació en data 01/06/16 a les 14 hores i el dia 02/06/16 a les 12:37

Codi Validació: 56SFWGQTT53KYQWWYATJYM4WK | Verificació: http://alcarras.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 27 de 47

7.- El regidor portaveu del grup del PPC Sr. Simeò Abad manifesta que sempre ha dit el mateix, sempre ha
demanat que s’estalviï i que es pagui el deute, per poder baixar els impostos, tots els governs del poble han
fet el mateix, està orgullós del que ha fet en política i respecte a la dimissió de l’alcalde de la diputació, creu
que no ha tingut en compte la dita de que hagi on vagis dels teus tinguis, és la política de sempre, al final el
món no canvia d’avui per demà.
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hores, deixant-se un avís sobre la possibilitat de retirada de la carta a l’oficina de Correos, surant un període.
Com no es va fer, es va procedir a la publicació d’edictes al taulell habilitat a l’efecte de la Casa de la Vila, i al
Butlletí Oficial Provincial.
Segon.- L’interessat no ha formulat més al·legacions. En quan a les primeres, presentades com s’ha dit el dia
13/05/2016 es passen a atendre i valorar adequadament.
La part interessada manifesta no és cert que el seu gos va atacar-ne un altre. Però aquest fet no és rellevant
aquí. Del que es tracta és de determinar si el gos anava sense morrió i el seu posseïdor no portava la
llicència administrativa tractant-se d’un gos considerat potencialment perillós.
Cal tenir en compte que el lloc on transcorren els fets, constitueix una zona de passeig concorregut, també
per pares amb els seus nens, i la presència d’un gos de raça Rottweiler sense morrió pot suposar una
incomoditat greu.
S’al·lega que sí que es tenia morrió. Ara bé calia que a més de tenir-lo el portés ben col·locat complint la seva
funció, per tal d’adequar-se a la normativa quina infracció ens ocupa.
També s’argumenta que no va ser informat per l’agent en quan a terminis de pagament que hi ha disponibles.
No obstant, es tracta de matèria recollida per la normativa pública, de manera que no pot servir com a
excusa per apreciar si s’ha comés infracció administrativa o no.
S’al·lega que el gos no estava deslligat. Concretament segons es refereix pel Sr. Filgueira en l’escrit presentat
de data 13/05/2016, estava lligat a un arbre. En l’acta policial els agents manifesten haver observat el gos
sense el morrió degudament col·locat, això és el portava posat però mal posat, de manera que no feia la
funció de què es tracta. No es pronuncien sobre si estava lligat. Ara bé, ja sigui anar deslligat com no portar el
morrió, ambdós fets per si sols constitueixen la infracció administrativa. En aquest cas s’aprecia el fet de no
portar morrió. Així l’article 7.3.e) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de gossos potencialment
perillosos, disposa que són infraccions greus: Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques,
a les parts comunes dels immobles col·lectius i als llocs i als espais públics en general.

Tercer.- Vista la proposta de resolució dictada per l’instructor que entén queden suficientment provats els fets
que ens ocupen, això és no portar el morrió, i que s’escau la imposició d’una sanció per import de 250 euros.
Quart.- Vist de tot l’anterior i especialment de l’acta policial de data18/04/16, efectivament queda provat els
fets consistents en: El dia 18/04/16 a la via verda que voreja el Riu Segre a Alcarràs, sobre les 19:32 hores,
cosa que els agents observen, hi ha un gos de raça ROTTWEILLER propietat de Oscar FILGUEIRA amb el
morrió posat però mal col·locat de manera que no fa la funció, i han de reiterar al propietari que li posi bé.
Cinquè.- Vist que l’autor d’aquests fets és Oscar MARQUEZ FILGUEIRA, DNI ....R, i n’és responsable directe.
Sisè.- Tals fets són constitutius d’una infracció de l’Art. 7.3.E) infracció de caràcter greu.
Per la banda de la Llei de gossos potencialment perillosos, l’article 10.1. preveu que les infraccions comeses
contra el que disposa aquesta Llei són sancionades amb multes de 10.000 pessetes a 5.000.000 de pessetes.
Pel que fa a les circumstàncies graduadores són d’acord amb l’article 11 de la llei esmentada: a) La
transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa; b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del
benefici obtingut en la comissió de la infracció; c) La reiteració o la reincidència en la comissió d'infraccions.
Doncs bé, en el present cas el fet va succeir en un espai de concurrència pública com exigeix el tipus bàsic,
però a més, es va acabar per requerir a la policia local arran d’un queixa d’una persona veïna qui es va
queixar del gos sense morrió, amb independència de si es va produir o no un atac al seu gos. Els agents van
haver de reiterar a la persona denunciada que li posés el morrió a l’animal.
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Per un altre cantó, l’altre fet en qüestió segons l’instructor és el de no disposar de la llicència per a aquest
tipus d’animals. El fet però és que l’acta policial no fa referència a aquest extrem, i per això no és pot apreciar
com a fet. El cas és que es van denunciar dues persones que estaven juntes amb els seus gossos de raça
potencialment perillosa. I per això el plec de càrrecs i proposta de resolució fa referència a no disposar de
llicència, però en realitat no hi ha denúncia policial per aquest motiu. En definitiva, aquest fet no s’aprecia i no
es sanciona.
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Setè.- És competent per resoldre aquest procediment: a) els alcaldes, per la comissió d'infraccions de
caràcter lleu. b) el ple de l'ajuntament, per la comissió d'infraccions de caràcter greu i molt greu. Respecte la
infracció a l’ordenança de civisme, article 78.9, l’òrgan competent és l’alcalde, d’acord a l’article 119 de
l’Ordenança municipal de Convivència i Civisme d’Alcarràs.
En virtut de l’anterior, es proposa al Ple l'adopció del següent
ACORD:
Primer.- Imposar al Sr. Oscar MARQUEZ FILGUEIRA, DNI ....R d’una sanció econòmica per import de DOS
CENTS CINQUANTA EUROS (250 €).
Segon.- Practicar-ne la liquidació pel total de l’import a la persona sancionada. La liquidació podrà fer-se
efectiva en qualsevol de les formes establertes legalment, podent-se efectuar transferència bancària en favor
d'aquest Ajuntament, al c.c. núm. ES0621000517310200231152 de CAIXABANK, o bé directament a la caixa
municipal en efectiu. El termini de pagament és: per a les liquidacions notificades entre els dies 1 i 15 de
cada mes, fins al dia 20 del mes següent o l’immediat hàbil posterior. Per a les liquidacions notificades entre
els dies 16 i darrer de cada mes, fins al dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil posterior. Finalitzats
els terminis d’ingrés esmentats, s’exigirà el deute en via de constrenyiment amb el recàrrec i interessos de
demora legalment establerts.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
aprova la proposta per unanimitat.

10.- EXPEDIENTE 2327/2016. MOCIONS. MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS
CONSTITUENT I ALS ENS LOCALS I ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS AMB
LA SOBIRANIA
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de
Governació celebrada el dia 11 de gener de 2017, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
L'Alcalde-President de l’Ajuntament de la Vila d’Alcarràs, en virtut dels següents

L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA a través de l’Alcaldia, de conformitat amb el
previst en l'article 91.4 i 97 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, per les següents raons
d'urgència motivades perquè en data 13 de desembre d’enguany el Tribunal Constitucional ha acordat
acceptar la suspensió cautelar de la Resolució 306/XI. , desitja sotmetre a la consideració del Ple el
següent per al seu debat i si escau aprovació pel mateix, la següent
MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT I ALS ENS LOCALS I ELECTES
INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS AMB LA SOBIRANIA
En data 6 d’octubre d’enguany el Parlament de Catalunya va aprovar en sessió plenària la Resolució
306/XI sobre l’orientació política general del Govern, a la qual, entre altres punts, s’instava al Govern de
Catalunya a convocar un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya, com a molt tard el
setembre de 2017, i una altra que li demana que negociï amb l'estat un referèndum sobre el futur polític
de Catalunya.
En data 13 de desembre d’enguany el Tribunal Constitucional ha acordat acceptar la suspensió cautelar
de la Resolució 306/XI. Davant aquests fets, l’Ajuntament de d’Alcarràs:
MANIFESTA:
1.

El rebuig a la judicialització de la vida política al nostre país. El debat polític, d’idees i opinions,
ha de restar i produir-se en les cambres i institucions de representació popular, sense que una
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ANTECEDENTS:
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aplicació esbiaixada de la llei intenti eliminar del debat polític qüestions que són d’interès
general i que, en conseqüència, han de ser objecte de debat en les institucions de representació
popular, tal i com és propi de democràcies plenes.
2.

El convenciment que és un dret natural de tota la comunitat humana l’aspiració a la seva
independència, i la seva consecució, per mitjans democràtics, si aquesta és la voluntat
majoritària de la mateixa. Per a la determinació d’aquesta voluntat popular, el mecanisme més
clar és un referèndum on, de manera lliur, tothom es pugui pronunciar sobre quin ha de ser el
seu futur, tal i com es contemplava a la Resolució 30/XI del Parlament de Catalunya,
cautelarment suspesa.

3.

Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia per haver promogut
i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la independència de Catalunya o per
qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica.

4.

Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del
Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.

Oberta deliberació es donen les intervencions següents:
1.- El regidor Sr. Simeó Abad, portaveu del grup municipal del PPC, que està d’acord amb tot allò que
sigui conforme a la llei, a més creu que alguns pensen que les coses s’ha de fer si o si, però tot i que
diguem que sóm demòcrates no assistim a les reunions de presidents autonòmics. Creu que el President
de la Generalitat és de tots els ciutadans, també dels que pensen de forma diferent, i en aquest cas creu
que el President no li està defensant als que pensen d’una forma diferent. Si ell no és el primer en exigir
el compliment de les normes què podrà exigir?, es veu molt el plumer, perquè amb la Vicepresidenta de
l’Estat si que es reuneix el Vicepresident de la Generalitat. Creu que tothom te dret a pensar diferent.

3.- El regidor Sr. Jordi Janés, portaveu del grup municipal de CDC-PDCAT es manifesta a favor de la
moció, però per llibertat, per que creu en el dret a decidir, tot d’acord, però seguint la llei estatal la
majoria de la societat catalana no te encaix, ja no ens deixen ni votar, aquesta es la conclusió que ens
arriba. Perquè anar a Madrid a una reunió de comunitats? Hi ha molts que van i no estan d’acord amb les
propostes de finançament que les fan els seus mateixos. Creu que ens carregat de raons i que ens
creuen a Europa. Alguns s’ha tornat independentistes darrerament, ara no tenim prou amb els oferiments
que ens fan, volem el dret a decidir i espera que en breu es pugui decidir directament des de el
Parlament.
4.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra en nom del grup municipal d’ERC manifesta que la democràcia és el major
valor d’un poble per molt que les lleis diguin que no al seu exercici, per molt que la llei digui que els
pobles no poden votar no podran evitar que el poble es manifesti, creu que les lleis canvien com va
canviar per permetre el vot de la dona per exemple, i per poder crear d’entre 25 o 30 estats nous d’una
forma democràtica durant els darrers temps.
Creu que el President de la Generalitat defensa a tots els catalans, però és qüestió de majories, es hora
de donar valor a la democràcia i la majoria vol bilateralitat en les relacions Estat / Generalitat.
Considera injust que es judicialitzi a la Presidenta del Parlament Sra. Forcadell per aprovar o refrendar
una llei que ha estat aprovada per la majoria del Parlament, tot veient que tenim un Tribunal
Constitucional molt polititzat.
Finalitza dient que creu que la política és molt honorable i defensa la voluntat de la majoria.
Després de deliberacions posteriors amb diverses intervencions de tots els portaveus sobre les posicions
dels darrers presidents de la Generalitat i de l’Estat i d’altres raons que han provocat la situació actual
com la sentència sobre l’Estatut, l’Alcalde dona per finalitzada la deliberació.
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2.- El regidor Sr. Manel Ezquerra, portaveu del grup municipal de SA, es manifesta a favor de la moció
perquè creu imperdonable judicialitzar la vida política, i es manifesta a favor en tenir un referèndum
perquè els ciutadans tenen dret a mostrar la seva opinió a les urnes.
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Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
aprova la proposta per 12 vots a favor dels regidors dels grups municipals de ERC, CDC-PDCAT i SA,
amb 1 vot en contra del regidor del grup municipal del PPC.
11.- EXPEDIENT 93/2017. APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. DESPESA
SENSE CRÈDIT PRESSUPOSTÀRI.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de
Governació celebrada el dia 11 de gener de 2017, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
L'Alcalde-President de l’Ajuntament de la Vila d’Alcarràs, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
Durant l’exercici 2016, s’han realitzat una sèrie de serveis i subministraments, que en el moment de la seva
realització no disposaven de crèdit pressupostari adequat i suficient. S’han presentat les factures, emeses en
forma legal que detallen les prestacions portades a terme, i que determinen la obligació de pagar-les.
La contractació amb manca de crèdit pressupostari no ha de gravar als proveïdors, que no tenen perquè
conèixer aquesta situació, i no pot suposar un enriquiment injust per l’ajuntament.
Amb les modificacions efectuades al pressupost se l’ha dotat de crèdit per poder fer front a aquestes
despeses.
Vist l'informe d'Intervenció on consta que en aplicació de l'article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril,
el reconeixement d'obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa, no ho haguessin
estat en aquell a què corresponien, és competència del Ple de la Corporació, i que en aquest cas concret és
possible la seva realització.
Per tot l'exposat, proposo al Ple de la Corporació l'adopció de següent:
ACORD:
PRIMER. Aprovar el reconeixement dels crèdits següents corresponents a l’exercici 2016 que es relacionen
en l'Annex I adjunt a l'expedient, d’un import total de 186.663,47 €.

Oberta deliberació es donen les intervencions següents:
1.- El regidor portaveu del grup municipal de SA, Sr. Manel Ezquerra, manifesta el contingut literal de la
seva intervenció en la forma següent:
Si es gasta sense crèdit pressupostari, o sigui sense haver-se pressupostat, amb expedients com aquest
quedarà clar que caldrà tramitar documents de reconeixement de crèdit que ha d'aprovar el Ple.
Una vegada més, aquesta modificació de crèdit pressupostari deixa palès la manera de gastar que teniu.
Acometeu coses a salto de mata i queden inversions per realitzar que si estaven pressupostades.
Tal com ens va informar la intervenció, celebrem que aquestes tramitacions d'expedients de modificació de
crèdit puguin ser previes a la realització de la despesa per no gastar sense crèdit. I que es faran tants
expedients com aquest, tantes vegades com es gasti sense pressupostar. Que no es suficient una única
modificació a l'any per regularitzar-ho tot.
O sigui avui passareu el rodet sense cap mena de consens i sense ruboritzar-vos del fet de sortir-vos del
pressupost amb 186.000€, però esperem que sapigueu veure que no és un fet menor quan la llei estipula que
és competència del Ple aprovar aquest tipus de modificacions.
Nosaltres no estem d'acord perquè no és que no s'hagi buscat consens en la majoria de factures sinó que, a
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SEGON. Aplicar, al Pressupost de l'exercici 2016, als crèdits corresponents, ja que per les dates ens trobem
del termini en que es permet l’aprovació de factures amb càrrec a ell, sempre i quan haguessin arribat abans
de 31/12 i tinguessin crèdit en aquell moment.
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vegades, fins i tot ens hem assabentat al veure quan es pagaven les factures.
Tot això, demostra que no haveu estat per la labor de complir amb el pla econòmic i financer, creat a raó de
passar-vos de la regla de la despesa.
2.- L’Alcalde contesta que el reconeixement extrajudicial és el que es venia fent fins ara, sense
sobrepassar-nos del pressupost total, quadraven les partides passant crèdits a partides necessitades de
d’altres partides amb crèdit disponible.
Ara es fa per l’informe de la intervenció, és un tràmit legal al que se l’ha de donar aprovació al Ple. Significant
que amb la nova intervenció es passaran propostes de modificació del pressupost quantes vegades siguin
necessàries, tot i considerant que no és la voluntat inicial i que és la situació normal en totes les
administracions públiques ja que l’execució del pressupost moltes vegades s’ha d’adaptar a la
circumstàncies.
3.- El Sr. Jordi Janés, regidor portaveu del grup de CDC-PDCAT, manifesta que s’abstindran, adverteix que la
modificació es recomanada des de la intervenció, però es pregunta si els assessors econòmics externs
tampoc han dit res com amb el PEF. Esperem que ara que tenim la nova intervenció aquestes coses no
passin i creu que no caldrien pagar assessors externs. Des de CDC-PDCAT sempre han reiterat en cada
liquidació que hi havia moltes desviacions pressupostàries i ara es torna a veure.
4.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que fins ara els serveis d’assessorament econòmic ajudaven a la
secretaria intervenció i ara pot ser es tindran per altres assessoraments ja que, aquests assessors, són els
van fer l’auditoria i són de la confiança de l’equip de govern. Recorda que les execucions pressupostàries han
estat molt elevades, al voltant del 98% i això comporta filar molt prim en els controls pressupostaris, a més
dels canvis de criteri del ministeri a darrera hora que van provocar sobrepassar la regla de la despesa i
l’aprovació del PEF. Reitera que amb aquests nivells d’execució pressupostària es modifiquen partides
necessàriament i això és la pràctica habitual a tots els ajuntaments, que també s’han trobat amb un
tancament sobrepassant la regla de la despesa per les mateixes raons que nosaltres.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
aprova la proposta pels 8 vots a favor dels regidors dels grups municipals d’ERC i PPC, 3 vots d’abstenció
dels regidors del grup municipal de CDC-PDCAT, i amb 2 vots en contra dels regidors del grup municipal
de SA.

L’Alcalde-President proposa al Ple, que aprova per unanimitat, incloure dins de l’odre del dia la deliberació i
resolució de la següent proposta de resolució per raons d’urgència derivada de la necessitat de ratificar un
acord plenari incorporant el requeriment que fa la Comissió Territorial d’Urbanisme per que pugui ser aprovat
a la sessió de la comissió prevista per demà, a saber:
SEGONA APROVACIÓ / RATIFICACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’INTERÉS PÚBLIC I UTILITAT PÚBLICA
PER A L’APROVACIÓ DEL PROJECTE EN SÒL NO URBANITZABLE DE PLANTA DE COMPOSTATGE
DE DEJECCIONS RAMADERES A LA PARTIDA DE VALLMANYA.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents
ANTECEDENTS
1.- En data 06/07/2015 la societat ENTITAT GESTORA DE DEJECCIONS RAMADERES, SL, sol·licita de
l’Ajuntament l’aprovació prèvia de l’actuació d’obres i usos en sòl no urbanitzable continguda en el
PROJECTE D’IMPLANTACIÓ DE PLANTA DE COMPOSTATGE DE DEJECCIONS RAMADERES AL
POLIGON 11 PARCEL·LA 62 i 64 del terme municipal d’Alcarràs, partida de Vallmanya, a tramitar-se d’acord
amb l’article 49 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
2.- En data 19/09/2015 els serveis tècnics d’urbanisme lliuren certificat de compatibilitat urbanística d’acord
amb l’establert a l’article 68.8-d) del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de
juliol, als efectes de tramitar l’atorgament del projecte d’actuacions en sòl no urbanitzable, corresponent la
seva aprovació prèvia a l’Alcalde i la seva aprovació definitiva a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida,
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segons el referit article 49 del Text refós de la Llei d’Urbanisme.
3.- S’ha exposat al públic per termini d’un mes, mitjançant edictes inserits al BOP de Lleida, tauler d’anuncis
de l’Ajuntament i al web municipal, havent-se formulat al·legacions per les següents persones:
a)
b)
c)

ICOFRE SAN BAUDILIO, SA (registre d’entrada 2016/328, de 08/02/2016)
JOSEP M. PUJOL BARRABÉS (registre d’entrada 2016/326, de 08/02/2016)
ELIES MALDONADO (registre d’entrada 2016/325, de 08/02/2016).

4.- Es fa constar que amb posterioritat a la certificació del resultat d’exposició pública, l’Ajuntament ha tingut
constància de les al·legacions formulades davant el registre dels Serveis Territorials de Sostenibilitat de
Lleida presentades per la següent persona:
d)

COMUNITAT DE REGANTS DE VALLMANYA (registre d’entrada 0180E/922/2016 de 28/01/2016).

5.- Que el Ple en sessió ordinària celebrada el dia 17 de maig de 2016, per unanimitat, va procedir a adoptar
l’acord de DECLARAR d’interès públic i d’utilitat pública de caràcter municipal el PROJECTE D’IMPLANTACIÓ
DE PLANTA DE COMPOSTATGE DE DEJECCIONS RAMADERES AL POLIGON 11 PARCEL·LA 62 i 64 del
terme municipal d’Alcarràs, partida de Vallmanya, com a requisit addicional per a la seva implantació en sòl
no urbanitzable. L’interès general queda circumscrit a què la planta de compostatge tracti únicament
dejeccions ramaderes classificades dins la categoria II dels materials SANDACH. Al mateix temps disposava
desestimar les al·legacions formulades durant el tràmit d’informació pública, d’acord amb la fonamentació
continguda en l’apartat 3 dels fonaments de dret.

7.- Considerant igualment que l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal emet amb posterioritat, en data 9 de
novembre de 2016, informe a la tramitació de la llicència ambiental de la Planta de compostatge ditada
anteriorment, en la que també s’estudien les al·legacions formulades durant l’exposició publica, incloent les
de la Ctat. de Regants de Vallmanya, emetent informe ambiental favorable.
8.- Vist l’informe de l’assessoria jurídica concertada per l’Ajuntament, que efectua proposta de resolució de
les al·legacions formulades, i conclou que per raó del tipus d’actuació a dur a terme en sòl no urbanitzable es
necessari d’acord amb l’article 297 de les Normes Urbanístiques del POUM d’Alcarràs que es declari que es
tracta d’una actuació d’interès general o d’utilitat pública pel municipi, sense el qual no es pot tramitar
vàlidament l’aprovació del projecte. Correspon al Ple de l’Ajuntament la concurrència de l’interès general
requerit pel POUM.
FONAMENTS DE DRET
1.- El projecte presentat suposa la implantació en sòl no urbanitzable de construccions i usos relatius al
tractament de residus consistents en dejeccions ramaderes, tals com fems, purins o matèria seca provinents
d’aquests. La seva implantació en sòl no urbanitzable és, d’entrada, permesa per l’article 47.4-d) del Text
refós de la Llei d’Urbanisme (aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), que qualifica aquestes
actuacions com a activitats o equipaments d’interès públic.
Les dejeccions ramaderes es consideren es consideren com a residus classificats en la categoria II de
materials SANDACH, d’acord amb la legislació europea continguda en el Reglament (UE) 142/2011, de la
Comissió, de 25/02/2011, i desenvolupat a nivell estatal pel Reial Decret 1528/2012, de 8 de novembre, pel
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6.- Considerant que les al·legacions formulades per la Comunitat de Regants de Vallmanya van ser
presentades de forma deliberada davant d’una Administració manifestament incompetent, ja que el tràmit
d’informació pública va ser acordat per l’Ajuntament d’Alcarràs com Administració competent, i no per
l’Administració de la Generalitat de Catalunya (articles 51 i 53 del Reglament de Protecció de la Legalitat
Urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig), de manera que en el moment de declarar finalitzat
el tràmit d’informació pública la Comunitat de Regants de Vallmanya no constava com a entitat que va
formular al·legacions dirigides a l’Ajuntament, sinó dirigides a una altra Administració pública i amb propòsits
que es desconeixen. Amb tot, advertit l’Ajuntament de l’existència d’aquestes al·legacions per part del Servei
d’Urbanisme de Lleida, i amb el clar propòsit d’afavorir la participació ciutadana i la defensa dels interessos
legítims concurrents, s’assumeix la presentació de les al·legacions i es passen a valorar pel Ple de
l’Ajuntament.
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qual s’estableixen les normes aplicables als subproductes animals i als productes derivats no destinats al
consum humà, l’article 9 del qual regula precisament les condiciones de producció de compost.
2.- A nivell urbanístic, resulta d’aplicació allò previst en l’article 294 de les Normes del POUM (en la seva
redacció vigent resultat de l’aprovació definitiva de la modificació núm. 3, DOGC 6698 de 02/09/2014), i
d’acord amb les previsions legals contingudes en l’article 47.4 del Text refós de la Llei d’Urbanisme.
No obstant l’anterior, l’article 297 de les Normes del POUM intitulat “Instal·lacions, construccions i edificacions
d’utilitat pública, interès públic i social” determina en el seu apartat 1: “A excepció dels usos permesos
expressament en aquestes normes la resta d’activitats només es podran autoritzar si reuneixen les
característiques d’instal·lacions d’utilitat pública o d’interès públic o social, que s’hagin d’emplaçar en sòl no
urbanitzable en virtut d’allò que s’estableix en la Llei d’Urbanisme.”. Aquest precepte afegeix un requisit
addicional per a la vàlida implantació d’una activitat o usos diferents als agraris o ramaders en sòl no
urbanitzable, com és la declaració d’utilitat pública o interès públic de la pròpia activitat, que s’ha de
considerar en termes de l’interès general municipal.
Correspon al Ple de l’Ajuntament aquesta declaració, com a màxim òrgan de representació política del
municipal, competent per determinar allò que és d’interès general o d’utilitat pública per al municipi i la seva
col·lectivitat.
3.- En el present cas, l’interès públic o la utilitat pública de l’actuació en termes de l’interès general del
municipi radica en el tipus de gestió de residus que planteja el projecte: les dejeccions ramaderes, és a dir,
d’origen animal.
En aquest sentit, resulta notori que una de les activitats econòmiques vinculades al sector primari més
importants del municipi són les explotacions ramaderes, fonamentalment de bestiar porcí i boví, amb la
conseqüent necessitat de gestió de les dejeccions ramaderes que produeixen aquestes explotacions, tant a
nivell singular de cada explotació com a nivell col·lectiu.

Arran dels problemes econòmics que el sector de les plantes de desimpacte de purins han arrossegat en els
últims mesos, que ha motivat el tancament de la planta d’Alcarràs i d’altres existents en el territori, ha tornat a
posar de relleu la necessitat de buscar alternatives de caràcter col·lectiu en la gestió de les dejeccions
ramaderes produïdes per les explotacions agràries presents del municipi, ja que la correcta gestió d’aquestes
dejeccions reincideix d’una banda en la viabilitat econòmica de les explotacions i del sector en general, i per
altra en una adequada protecció de l’entorn ambiental i humà del territori d’aquestes explotacions.
En definitiva, ens trobem davant d’un projecte de planta de tractament de residus d’origen animal produïts per
les explotacions agropecuàries del territori, a implantar-se en el propi territori que genera aquests residus tan
específics, i que compleix amb el principi general acceptat en termes ambientals de què sigui el propi territori
que genera residus l’encarregat de gestionar-lo adequadament.
Per aquesta raó, es considera que la iniciativa d’implantació del projecte referenciat es mereixedor de la
declaració d’interès general prevista en l’article 297 de les Normes Urbanístiques del POUM com a requisit
addicional per a permetre’s la seva implantació en el sòl no urbanitzable del terme, en el benentès que
aquesta declaració va indissolublement unida a la gestió de dejeccions ramaderes, classificades com a
residus de la categoria II del SANDACH.
Cal considerar també l’acord d’aprovació de la Moció en defensa dels ramaders i la bona gestió que fan dels
purins, adoptat en sessió ordinària celebrada el dia 12/01/2016 per unanimitat de tots els regidors assistents i
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L’Ajuntament d’Alcarràs, conscient d’aquest fet, ha mantingut en els últims decennis una actitud positiva a
emprendre o afavorir mesures conduents a facilitar la gestió de les dejeccions ramaderes a través de les
iniciatives que els sectors agropecuaris implicats han plantejat. En aquest sentit, cal posar de relleu que ja en
el 1996 l’Ajuntament va declarar com actuació d’interès general per al conjunt del municipi la implantació
també en sòl no urbanitzable de la planta de desimpacte de purins promoguda per una societat del grup
GUASCOR (SICOGESA EXPLOTACIÓN, SA, després transmesa a DESIMPACTE DE PURINS ALCARRÀS,
SAU), que va motivar com a actuació municipal derivada de l’interès general declarat la cessió gratuïta de
terrenys de titularitat municipal a la partida de les Coves per a l’efectiva implantació d’aquesta planta de
desimpacte, i vinculant-se el manteniment d’aquesta cessió gratuïta a què de forma efectiva es destinés la
planta al desimpacte de purins.
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tots els grups polítics municipals, adoptant els acords següents:
a)

Defensar la tasca dels ramaders del sector porcí tant d’Alcarràs, com de la resta del territori
català que fan una correcta gestió de les dejeccions ramaderes.

b)

Animar a les autoritats competents a que, si detecten pràctiques irregulars en la gestió dels
purins, les denunciïn on correspongui.

c)

Demanar a les autoritats, especialment a la Conselleria d’Agricultura i Ramaderia, que vetllin per
a la ‘correcta’ informació que es genera del sector, principalment, quan la immensa majoria actua
correctament.

Aquest acord volia defensar les bones pràctiques que el sector ramader, professionalitzat a nivells altíssims
en els darrers anys, que han fet i fan un esforç molt important per gestionar els excedents de purins de forma
eficient i ambientalment respectuosa i la prova són els nous sistemes implantats des de que el Govern de
l’Estat va tancar les plantes de cogeneració. Els purins no són tractats com a residus, sinó com a un adob o
una font d’energia. Són fertilitzants orgànics de gran valor per a l’agricultura que poden usar-se en lloc dels
adobs minerals per cobrir les necessitats de nutrients dels cultius.
4.- Considerant que la necessària intervenció del Ple de l’Ajuntament als efectes de valorar l’interès general
del projecte fa mereixedor que sigui el propi Ple l’òrgan que s’encarregui de valorar les al·legacions
formulades durant el tràmit d’informació pública i donar-ne una resposta, d’acord amb allò previst en els
articles 35-e), 79.1 i 86.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions
públiques i del procediment administratiu comú, i tenint en compte que en l’àmbit de l’urbanisme i de
l’ordenació del territori està reconeguda l’acció pública per part del conjunt de la ciutadania.
Atès que, en allò substancial, els tres escrit d’al·legacions presenten un contingut similar, es procedent fer-ne
un tractament unitari, d’acord amb els següents extrems:
Legalitat urbanística de la implantació de l’activitat en sòl no urbanitzable d’acord amb la normativa
urbanística municipal.
D’entrada cal indica que el procediment per a l’autorització d’implantació d’una activitat o usos en sòl
no urbanitzable és un procediment complex, en el sentit que comprèn en primer lloc un
pronunciament municipal com a aprovació prèvia, al que segueix un trasllat de l’expedient a
l’Administració de la Generalitat de Catalunya als efectes que sigui la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida com òrgan competent per adoptar l’aprovació definitiva, prèvia instrucció de
l’expedient per part del Servei d’Urbanisme de Lleida.
Així, en l’actual estadi del procediment en què ens trobem, de competència municipal, correspon
únicament a l’Ajuntament es determinar si l’actuació és ajustada al planejament urbanístic municipal
o no, i en cas favorable acordar la seva aprovació prèvia i elevar l’expedient a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida per a la seva aprovació definitiva, si s’escau. Es tracta, per tant, de l’exercici
d’una potestat reglada, en el bon sentit que el seu exercici limita a l’Administració pública competent
a comprovar que es compleixen els requisits establerts per l’ordenament jurídic i declarar la
corresponent conseqüència jurídica prevista precisament per l’ordenament en cas de complir-se els
requisits.
En aquest sentit, les Normes urbanístiques del POUM d’Alcarràs permeten, d’entrada, que en sòl no
urbanitzable s’hi puguin implantar activitats com la projectada, d’acord amb les determinacions de
l’article 294 de les Normes del POUM (en la seva redacció vigent resultat de l’aprovació definitiva de
la modificació núm. 3, DOGC 6698 de 02/09/2014), i d’acord amb les previsions legals contingudes
en l’article 47.4 del Text refós de la Llei d’Urbanisme.
Resulta, no obstant, que l’article 297 de les Normes del POUM estableixen un requisit addicional per
a determinar la compatibilitat urbanística d’aquest tipus de projectes d’implantació en sòl no
urbanitzable: es tracta de la declaració d’interès general municipal del projecte. Aquesta declaració
només pot correspondre al Ple de l’Ajuntament com a màxim òrgan de representació política del
municipal, competent per determinar allò que és d’interès general o d’utilitat pública per al municipi i
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la seva col·lectivitat. Per tant, és necessària l’adopció d’un acord en aquest sentit com a requisit
addicional per a què la implantació en sòl no urbanitzable pugui ser autoritzada.
I al marge de les exigències urbanístiques, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida
encarregada d’adoptar, si s’escau, l’aprovació definitiva, haurà de tenir en compte altres informes
necessaris que emetin les Administracions sectorials implicades, per exemple en termes agraris,
ambientals, paisatgístics, etcètera.
I tot plegat sense perjudici que els promotors del projecte, al marge de les corresponents
autoritzacions urbanístiques hagin de disposar de les resta d’autoritzacions pertinents que la
legislació sectorial vigent exigeixen per aquest tipus d’activitats, i que són competència d’altres
Administracions públiques diferents de la municipal, molt especialment en allò referent a la gestió de
residus.
En conseqüència, i en termes estrictament urbanístics i des de l’esfera competencial del municipi, el
projecte és autoritzable en sòl no urbanitzable si va precedit de la declaració d’actuació d’interès
general o utilitat pública municipal.
b)

Afectació mediambiental de l’activitat i incidència en el medi agrari de la zona.
Els al·legants manifesten la seva preocupació per l’afectació mediambiental de l’activitat, molt
especialment la incidència en el medi agrari de la zona, concretament en la producció de fruita dolça
de qualitat.

Certament no ens trobem pas davant d’una activitat innòcua, sinó amb incidència ambiental, motiu
pel qual la vigent legislació ambiental contempla que es tracta d’una activitat subjecta a llicència
ambiental per estar incorporada en l’Annex II, apartat 10.7, de la Llei 20/2009, de 4 de desembre.
Haurà de ser a través dels tràmits de la llicència ambiental que s’hauran d’acreditar el compliment
de tots els requisits exigibles i la incorporació de mesures correctores que s’indiquin per part dels
òrgans ambientals de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que hauran de pronunciar-se al
respecte.
Resultarà també de gran importància la implicació de l’Agència de Residus de Catalunya com a
organisme públic amb competències amb la matèria, segons determina el Decret 15/2010, de 9 de
febrer.
En conseqüència, no resulta ara el moment administrativament adequat per valorar les qüestions
ambientals ni d’altre tipus que es plantegen, ja que l’actuació administrativa a prendre només ha
d’atenir-se a l’adequació a la normativa urbanística i de planejament territorial aplicable.
c)

Manca d’interès públic o utilitat pública.
Cal precisar que en el nostre ordenament jurídic no hi ha un concepte general i definit sobre què és
l’interès general o públic o la utilitat pública, malgrat ser una clàusula molt emprada en diferents
normes que regulen l’actuació de les Administracions Públiques.
És un concepte jurídic indeterminat que faculta a les Administracions intervinents per integrar-lo i
apreciar-lo en cada cas en funció de la norma que preveu aquesta potestat administrativa, en el
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La crítica al projecte es formulada en termes purament preventius, és a dir, en previsió de que
l’activitat que s’arribi a autoritzar no compleixi amb les exigències ambientals. Però l’Administració
Pública, en aquest cas l’Administració municipal, no pot basar la seva actuació en la denegació
d’autoritzacions o permisos legalment establerts en termes de previsió d’incompliment futur dels
promotors de l’activitat, ja que suposa l’exercici de competències de caràcter reglat. Si un cop
autoritzada l’activitat i iniciada la seva activitats, els seus responsables incompleixen les previsions
legalment establertes és quan es derivaran les conseqüències administratives previstes per a dit
incompliment, entre les quals s’hi troba l’exercici de la potestat sancionadora i en últim terme la
clausura de l’activitat; sense perjudici de les facultats de l’Administració d’imposar mesures de
restauració de l’alteració del medi afectat així com de la responsabilitat per danys i perjudicis a
terceres persones afectades.
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present cas l’article 297 de les Normes del POUM d’Alcarràs, en relació a l’article 47.4 del Text refós
de la Llei d’Urbanisme.
L’apreciació de l’interès públic o utilitat pública ha de ser apreciat per l’Administració Pública
competent de manera motivada, i resulta indiferent que l’activitat sobre la qual ha de recaure
aquesta declaració sigui una activitat privada, fins i tot duta a terme per una persona amb afany de
lucre com seria una societat mercantil, sinó el fet que a través d’aquesta activitat en sí mateixa
considerada es persegueix o s’obté un determinat benefici o avantatge que incideix positivament en
el conjunt de la col·lectivitat, és a dir, amb caràcter general i no exclusivament privat. Per tant, ens
trobem davant d’una facultat administrativa amb un to marcadament discrecional que ha de ser
apreciat en cada cas concret i degudament motivat, d’acord amb l’article 54.1 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre i en respecte amb l’actuació dels poders públics que prescriu l’article 9.3 de la
Constitució.
5.- Atès que l’Alcalde Sr. Miquel Serra ha posat de manifest que en relació al present assumpte i tots el que
se’n puguin derivar concorre en causa d’abstenció per tenir-hi un interès personal, d’acord amb l’article
28.2-a) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del
procediment administratiu comú, resulta pertinent procedir a la seva substitució i nombrar a tal efecte un
membre de la Corporació que el substitueixi vàlidament en l’exercici de les competències que corresponguin
a l’Alcaldia, d’acord amb els articles 21 i 182 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals (Reial Decret 2568/1986).
Per tot l’exposat, es proposa i l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- DECLARAR l’interès públic i d’utilitat pública de caràcter municipal el PROJECTE D’IMPLANTACIÓ
DE PLANTA DE COMPOSTATGE DE DEJECCIONS RAMADERES AL POLIGON 11 PARCEL·LA 62 i 64 del
terme municipal d’Alcarràs, partida de Vallmanya, als efectes previstos en l’article 297 de les Normes
Urbanístiques del POUM viegent, com a requisit addicional per a la seva implantació en sòl no urbanitzable.
L’interès general queda circumscrit a què la planta de compostatge tracti únicament dejeccions ramaderes
classificades dins la categoria II dels materials SANDACH.
SEGON.- Desestimar les QUATRE al·legacions formulades durant el tràmit d’informació pública, d’acord amb
la fonamentació continguda en l’apartat 3 dels fonaments de dret.

QUART.- Apreciar que en la persona de l’Alcalde, Sr. Miquel Serra i Godia i els regidors Sr. Jaume Bernis
Castells i Sr. Simeó Abad Moliné, concorren la causa d’abstenció de tenir relació personal en l’assumpte, i en
conseqüència, designar al Primer Tinent d’Alcalde, Sr. Santi Pelegrí Cortijo perquè substitueixi l’Alcalde en
l’exercici de competències derivades del present acord, així com en la tramitació del procediment d’aprovació
prèvia d’autorització del projecte en sòl no urbanitzable, concessió de llicències urbanístiques de qualsevol
mena i qualsevol altre assumpte de competència municipal relacionat amb l’esmentat projecte.
QUART.- Notificar el present acord a l’entitat sol·licitant de l’autorització i a les persones interessades que han
formulat al·legacions, fent-los saber que es tracta d’un acte de tràmit de caràcter qualificat i que posa fi a la
via administrativa, i que contra el qual hi caben els recursos procedents contra aquest tipus d’actes.
Oberta deliberació el regidor portaveu del grup municipal de SA Sr. Manel Ezquerra es declara conforme,
però reitera la necessitat de que es creï una comissió de seguiment amb la participació dels sectors
afectats, es manifesten a favor per manifestar la bona voluntat.
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de deu dels tretze regidors que integren el
Ple, per l’abstenció en votació de l’Alcalde Sr. Miquel Serra i dels regidors Sr. Jaume Bernis i Sr. Simeò
Abad Moliné, resta aprovada per unanimitat dels deu regidors de tots els grups municipals amb dret a
vot.
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TERCER.- Incorporar el present acord a l’expedient d’aprovació prèvia tramitat per l’Ajuntament i facultar a
l’Alcalde per a l’adopció de la corresponent aprovació prèvia, i remetre’l a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Lleida als efectes de tramitar la seva aprovació definitiva.
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B) ACTIVITAT DE CONTROL
13.- COMUNICACIÓ D’ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN I DECRETS ALCALDIA.
Es comunica les resolucions adoptades per l’Alcaldia i la Junta de Govern següents:
A) COMUNICACIÓ DE DECRETS DE L’ALCALDIA.
L’Alcalde-President comunica que per raons d’urgència i en virtut de les pròpies competències ha dictat els
decrets del nombre, data i de l’extracte següent:
Consten a les actes de la Junta de Govern que seguidament es citen.
Es significa, per l’afectació a l’organització municipal establerta al Ple del dia 29/06/2016, que per raons
d’adaptació de la legalitat a la gestió electrònica d’expedients s’ha dictat la resolució següent:
Expedient 44/2017. DECRET DE RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A LA
JUNTA DE GOVERN.
En sessió plenària extraordinària de organització municipal celebrada el dia 29 de juny de 2015, es va
comunicar el Decret de l’Alcaldia de data 22 de juny de 2015 de delegació de competències de l’Alcaldia a la
Junta de Govern.
Inicialment s’establia de forma genèrica que:
“Primer.- Delegar en la Junta de Govern totes les atribucions legalment establertes per a l'Alcaldia per la
Legislació de Règim Local i normes sectorials, excepte les competències indelegables d'aquestes lleis
sectorials i les determinades a l'art. 21,3 de la Llei de Bases de Règim Local i 53.3 del D.L. 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, següents:

Tercer.- Les competències delegades comprenen les següents facultats:
a) L'exercici de totes les atribucions legalment establertes per a l’Alcalde.
b) La resolució dels recursos que es puguin interposar, sense perjudici de la potestat de avocació que pugui
accionar l'Alcaldia en expedients puntuals.
No obstant, l’administració electrònica implantada a l’Ajuntament en virtut de l’establert Llei 39-2015, de 1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, aplica directament en tots
els procediments les competències directament establertes per la llei al Ple o, en aquest cas, a l’Alcaldia, per
la qual cosa:
-Malgrat que l’Alcaldia pugui revocar les delegacions i recuperar la competència en qualsevol actuació, això
comportaria que a cada resolució es fes constar la revocació, amb els problemes pràctics de gestió.
-Malgrat que la Junta de Govern pugui ratificar els decrets de l’Alcaldia, aquesta ratificació seria sempre
posterior a la data del Decret de l’Alcaldia, per la qual cosa comportaría problemas pràctics i jurídics respecte
als efectes de la resolució.
Conseqüentment i amb els efectes pràctics d’adaptació a l’administració electrònica utilitzada i donat que les
resolucions de l’Alcaldia estan consensuades i tractades pels membres de l’equip de govern, en actes de
junta de govern o reunions de gabinet, resulta més adient:
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Segon.- Significant igualment que, donat que la delegació es realitza als efectes d’una major eficàcia en la
gestió administrativa, l’Alcalde es reserva la facultat d’adoptar acords inicialment delegats directament sense
cap mena d’actuació. D'acord amb l'establert als articles 115 i 116 del ROF, la delegació anterior, es fa amb la
conservació per l’Alcaldia de les facultats de rebre informació detallada de la gestió de les competències
delegades i la d'ésser informat prèviament a l'adopció de decisions de transcendència, i sense perjudici de la
potestat de avocació o revocació.
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Primer.- Recuperar totes les competències legalment establertes per l’Alcaldia delegades a la Junta de
Govern acordades en Decret del dia 22 de juny de 2015 i comunicades al Ple en sessió del dia 29 de juny de
2015.
Segon.- Comunicar a la Junta de Govern els Decrets de l’Alcaldia dictats amb anterioritat a la sessió als
efectes de mostrar la seva conformitat. Disposant que, en casos en els que sigui posible legalment la seva
revisió d’ofici, sigui en l’acord de la Junta de Govern on es faci delegació expresa de la delegació de
competències.
Actuant així d’una forma més pràctica d’acord amb l’operativa plantejada pels gestor electrònic d’expedients.
Per tot el qual, en ús de les facultats que li confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i de conformitat amb els articles 43, 44, 45 i 51 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre,
RESOLC
PRIMER. Recuperar totes les competències legalment establertes per l’Alcaldia delegades a la Junta de
Govern acordades en Decret del dia 22 de juny de 2015 i comunicades al Ple en sessió del dia 29 de juny de
2015.
SEGON. Comunicar a la Junta de Govern els Decrets de l’Alcaldia dictats amb anterioritat a la sessió als
efectes de mostrar la seva conformitat. Disposant que l’Alcalde podrà delegar en la Junta de Govern les
resolucions d’assumptes puntuals, o la revisió d’assumptes que s’hagin dictat anteriorment per resolucions de
l’Alcaldia. Fent-ne constar en l’acord de la Junta de Govern la delegació expressa de la competencia.
TERCER.- Comunicar la present resolució a la Junta de Govern i al Ple, disposant publicar la resolució al
BOP i al Tauler d’Anuncis Municipal.
El Ple es dóna per comunicat.
B) COMUNICACIÓ D’ACORDS ADOPTATS EN JUNTA DE GOVERN.
L’Alcalde-President dóna compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern, en les sessions que
més endavant es citen, quines actes han estat avançades als regidors amb l’esborrany de l’acta acompanyat
a la convocatòria, següents:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 21 de
setembre de 2016.
2.- Comunicació de decrets alcaldia relacionats amb diversos serveis des de el núm. 440 del 23/09/2016
al 490 del 18/10/2016.
3.- Comunicació de convocatòria de Consell escolar municipal relacionat amb diverses actuacions.
Sessió del 3 de novembre de 2016.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 19 d’octubre
de 2016.
2.- Comunicació de decrets alcaldia relacionats amb diversos serveis des de el núm. 491 del 21/10/2016
al 503 del 26/10/2016.
3.- Comunicació d’execució trimestral del pressupost de 2016. tercer trimestre 2016.
4.- Informe trimestral d’intervenció sobre el compliment dels terminis de pagament de factures establerts a la
llei 15/2010, de lluita contra la morositat en les operacions comercials, tercer trimestre 2016.
5.- Comunicació de costos efectius de serveis públics al ministeri d’hisenda i administracions públiques
exercici de 2015.
6.- aprovació de projectes d’obres locals.
6.1.- Expedient nº: 193/2016. Assumpte: Projecte de Reforma de la Casa Cr. Sol Ponent, núm. 20, redactat
per l'arquitecte Sr. Ramon Domènech.
6.2.- Expedient nº: 1374/2016. Assumpte: Projecte de la urbanització del Cr. Joventut d’Alcarràs, redactat per
l'arquitecte Sr. Ramon Domènech.
6.3.- Expedient nº: 843/2016. Assumpte: Aprovació Projecte-Memòria d’obres de primer establiment d’una
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EDAR a l’Estació potabilitzadora d’aigües, redactat per la concessionària SOREA S.A.
6.4.- Expedient nº: 843/2016. Assumpte: Aprovació Projecte Executiu de la Primera Fase del Cementiri
Municipal redactat per l’equip d’arquitectes Eduard Antorn.
Sessió del 4 de gener de 2016.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 3 de novembre
de 2016.
2.- Comunicació de decrets alcaldia relacionats amb diversos serveis des de el núm. 504 del 28/10/2016 al
14/2017 del 03/01/2017.
3.- Atorgament de llicències i aprovació de factures dictaminades favorablement en Comissió Informativa
d’urbanisme, Medi Ambient, Habitatges i Espais públics, així com a de compres dels dies 8 de novembre de
2016 i 20 de desembre de 2016.
El Ple es dona per comunicat.
14.- ESCRITS OFICIALS I INSTÀNCIES.
14.1.- Expedient 2015/2016. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.
COMUNICACIÓ DE SENTÈNCIA FAVORABLE DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DE
LLEIDA
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d’Hisenda
celebrada el dia 11 de gener de 2017, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS:
En data 30 de novembre de 2016 es rep sentencia del 512/2015 del Jutjat Contenciós Administratiu de
Lleida, núm. 1, i en de data 16/12/2015, per l'Alcaldia es dicta la següent resolució:
PRIMER. Acusar rebut de la sentencia del 512/2015 del Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, núm. 1,
de data 16/12/2015, per la qual es desestima el recurs presentat pel Sr. Jordi Jaume Vellbé contra
desestimació presumpta de reclamació patrimonial efectuada a l’Ajuntament, com a conseqüència
d’accident de trànsit del dia 23/11/2010, amb expressa condemna a costes a la part actora. Per la qual
cosa disposant l’arxiu de l’expedient.

El Ple es dona per comunicat.
14.2.- Expedient 211/2016. Elecció de Jutge de Pau, Titular i Substitut. COMUNICACIÓ DE
NOMENAMENT DE JUTGES DE PAU TITULAR I SUBSTITUTS D'ALCARRÀS.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de
Governació celebrada el dia 11 de gener de 2017, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
Es dona compte de la resolució de la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior Catalunya, en
sessió del dia 27 de setembre de 2016, en la que es va acordar anomenar a les persones que es citaran pels
càrrecs següents:
-JUTGE DE PAU TITULAR D’ALCARRÀS: Sr. Ricard Dolcet Sanjuan.
-JUTGE DE PAU SUBSTITUT D’ALCARRÀS: Sr. Pedro Juan Capdevila Dolcet.
Els designats tenen de prendre possessió del càrrec en el Jutjat de Pau corresponent dins dels 20 dies des
de la publicació del nomenament al BOP de Lleida.
El Ple es dona per comunicat.
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C) PRECS I PREGUNTES.
15.- PRECS I PREGUNTES.
Com antecedents aquest punt, es vol fer constar que si durant la realització de les preguntes i precs es
suscita deliberació sobre la durada de les mateixes i les deliberacions, l’Alcaldia sosté que per tal que es
puguin formular les màximes preguntes per tots els regidors aquestes haurien de ser curtes i les
deliberacions no s’haurien de produir ja que es tracta de pregunta i resposta que, d’acord amb la normativa,
es poden formular fins i tot per escrit a la següent sessió.
Primer.- Precs i Preguntes del portaveu-regidor del grup municipal de S.A. Sr. Manel Ezquerra:
A) Preguntes.
1ª Pregunta.- Tornem a constatar, com ja vam dir en el passat Ple d'octubre, que en les actes de Junta de
Govern (per cert, des de l'últim Ple Ordinari han passat tres mesos i només hi ha tres actes de Junta de
govern) pràcticament no hi ha acords de govern. Només en una. Les altres dos actes de junta de govern és
un resum de decrets d'alcaldia.
Ens preocupa seriosament aquesta poca operativitat de la Junta de Govern, entenem que molts decrets són
per agilitzar les tasques del dia a dia, però és important que alguns del decret es debateixin molt més per tal
de posar fil a l'agulla a molts temes que no són menors i treballant en equip surten millors resolucions.
Aquesta pregunta ja la vam fer a l'octubre, en aquell Ple ens vau respondre que després del període d'estiu i
les vacances durant dos mesos no es van realitzar juntes de govern. Ara que ha passat des de l'octubre fins
ara?
L’Alcalde contesta que, com s’ha manifestat, en la comunicació del decret de l’Alcaldia de recuperació de
competències, l’aplicació del gestor d’expedients electrònics comporta adaptar la forma de treballar ja que
l’empremta electrònica del dia i hora en la que es signen les resolucions, determina l’efecte d’aquestes pels
particulars i no es poden posposar a una sessió de junta posterior, el que no vol dir que no es facin i deliberin
els mateixos assumptes a la junta, es més es fan moltes més reunions de ganivet que no consten com a
sessions resolutòries de les Juntes de govern per tractar els mateixos assumptes.
2 ª Pregunta.- Tenim ja el cost de les dues fases del camp de futbol més de l’urbanització de l'entorn?

3 ª Pregunta.- Hi ha data concreta de començament del nou cementiri?
L’Alcalde contesta que és difícil determinar una data, falta formalitzar els acords verbals als que s’ha arribat
amb dos propietaris per fer permutes i la idea és treballar el plec de condicions econòmic i administratives per
poder iniciar la contractació de les obres que podrien comença a la tardor.
4ª Pregunta.- El Decret d’Alcaldia núm. 440, de contractació personal laboral de durada determinada per
substitució categoria mestra. Ens podeu fer cinc cèntims de com s'ha fet i el motiu?
La regidora delegada Sra. Noèlia Díaz informa que és una substitució per baixa d’una mestra, indica que
s’utilitza la borsa de treball de la que es van sel.lecionar 10 persones amb la que es va fer una entrevista com
és habitual pel personal directiu.
5 ª Pregunta.- El Decret d’Alcaldia núm. 445, d’aprovació premi cobrança recaptador executiu del 2 trimestre
2016 per import 712'05€. I el Decret núm. 608, per premi cobrança 3 er trimestre per import de 896 €. Ens
podeu explicar una mica amb més detall el motiu i si ha de cobrar com és que ha d'estipular-se en el format
de premi per decret?
L’Alcalde contesta que és un complement de productivitat que es va establir amb l’acord del nomenament del
recaptador executiu, que és la meitat del premi de cobrança del 20% de recàrrec del principal recaptat.
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6ª Pregunta.- Les contractacions personal laboral per monitors d'esports que es fan en els decrets d'Alcaldia
449, 450, 478 i 482. Sota quin model de triatge ho feu?... se'n fa publicitat per tal que en sigui coneixedors el
màxim de persones que vulguin accedir a aquesta feina?
El regidor delegat Sr. Jaume Bernis informa que quan es va fer la contractació de monitors, amb ocasió de la
recuperació del servei prestat amb empreses externes, ja es fa fer una convocatòria amb publicitat i va crear
una borsa de treball que es ve utilitzant per a cobrir les baixes de personal.
7 ª Pregunta.- El Decret d'Alcaldia de reconeixement de serveis prestats en altres administracions a efectes
de còmput de triennis a la tècnica de festes i de triennis meritats... ens podeu explicar una mica més a fons si
tenim que fer-nos càrrec per llei de serveis prestats en altrees administracions?
L’Alcalde contesta que és una obligació legal que l’administració on estigui en actiu un empleat reconegui el
temps treballat en d’altres administracions públiques on ha desenvolupat els seus serveis.
8ª.- Pregunta.- Fa tres mesos, a la vista de que semblava que ja estava enllestida l'obra del camp de futbol,
us vam preguntar per si teniau una previsió de qui ocuparia o donaria el servei en el bar del camp de futbol.
Em vau donar a entendre que ho estaveu enllestint. Ara, tres mesos després i davant l'imminent acabada de
les obres, ens podeu explicar quines són les vostres intencions?
L’Alcalde contesta que s’està treballant el plec de condicions econòmic i administratives per poder iniciar la
contractació de la concessió o lloguer dels serveis del local social, però abans d’aprovar-ho es donarà
compte a la comissió informativa per tal de concretar totes les condicions obres que podrien comença a la
tardor. Avançant que la idea és fer una concessió i no una cessió del local per a la seva explotació pel club de
futbol.

L’Alcalde contesta que s’ha intentat solucionar la cessió de l’espai Magalàs de la millor manera possible,
donant una oportunitat a una persona que estava interessada en portar-lo, dir que a aquesta persona se li va
donar un període prova sense pagar cap cànon, que se li va oferir una pròrroga de 4 mesos i un altra també
de 4 mesos, però durant aquests 8 mesos ni ha pagat el cànon, ni la llum, que se li requerirà via executiva, ni
es va donar d’altra a la seguretat social ni va declarar IVA, ni va regularitzar cap de les exigències. Dir que se
l’ha requerit per que deixi el local d’una forma convinguda des de que es va finalitzar la darrera pròrroga i,
davant la negativa, l’ajuntament s’ha vist en l’obligació de recuperar el servei i evitar l’ús de venda d’aliments i
begudes
10ª Pregunta.- El Decret d'Alcaldia número 522 de contracte menor, per import de 17.785 + Iva, sobre
actuacions de manteniment i reposició d'elements vegetals de l'espai urbá, a favor de Estudios y Contratas
Silvicolas SL. Ens podeu fer cinc cèntims d'aquesta actuació?... on s'ha fet?.
El regidor delegat Sr. Santi Pelegrí contesta que és la contractació del servei de poda de l’arbrat urbà.
11ª Pregunta.- El Decret d’Alcaldia número 529. Actuacions de resposta al Servei de Protecció de la legalitat
urbanística de la Generalitat. Requerint actuacions derivades de les actuacions arxivades per fiscalia.... ens
podeu explicar alguna cosa més de quines són les actuacions que s'han fet?.
L’Alcalde respon que un requeriment d’expedients efectuat per la Direcció General d’Urbanisme sobre
assumptes comunicats per la Fiscalia, a la que es va donar la documentació i comunicació de les actuacions.
Està prevista una comissió informativa per tractar aquest assumpte.
12ª.- -Al carrer Era Jaumetó hi ha una tanca provisional d'obres (fa entre tres o quatre anys que està així),
apart de mostrar una imatge lamentable, representa un perill pel desnivell que hi ha d'uns 5 a 6 metres. En
una comissió d'urbanisme ja us ho vaig comentar i no m'haveu tornat cap resposta de si penseu fer alguna
actuació. Quin és el criteri que utilitzeu per enlloc d'acabar coses com l'arranjament d'aquesta zona?...
enceteu per exemple la urbanització d'un carrer (no gaire lluny d'aquest) com és el carrer Timons. També vam
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9ª Pregunta.- Fa un any, més o menys, ens vam assabentar de que l'espai Magalas ho agafava una altra
persona. En una comissió vam demanar que aquesta vegada es fes la cessió a l'arrendatari de manera més
clara que amb l'anterior. Ens vau dir que estaria a prova un parell de mesos i després formalitzaria ho el
contracte. Aquesta setmana, a través de les xarxes socials ens assabentem que ha hagut problemes i s'ha
donat a entendre que no ha pagat des del minut zero. Ens en podeu fer cinc cèntims?
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aprofitar per preguntar-vos quin motiu al·legueu per justificar que aquest carrer Timons no s'hagi fet amb
contribucions especials com la resta de carrers del poble. Quina cara se'ls quedarà a veïns que han pagat
contribucions especials per fer els carrers i en aquest cas no?
L’Alcalde al Cr. Timons no s’ha fet res d’urbanització, són actuacions puntuals per seguretat que es
recuperaran que s’hagin de fer les actuacions urbanístiques corresponents. Al carrer Era Jaumetò s’ha ficat
una tanca perimetral fins a que creixi la vegetació, també per seguretat.
13ª.- Portem dos anys de legislatura. Al principi vam presentar una moció demanant un despatx destinat a
que tots els grups municipals poguéssim tindre la possibilitat d'estructurar o regular el poder atendre a
qualsevol ciutadà dins del consistori (res, un petit despatx on un dia a la setmana durant un parell d'hores
poguéssim desenvolupar les tasques que qualsevol grup municipal té el dret i l'obligació de portar a terme) tal
com marca la llei... doncs bé, la moció va ser rebutjada amb els vots en contra de l'equip de govern a pesar
que la llei contempla aquest dret.
El vostre únic argument va ser que ens cediríeu un local en algun altre lloc. Que el buscaríeu. Un any més
tard un tècnic municipal es va posar en contacte amb nosaltres per donar-nos les claus d'una habitació en el
quart pis de l'antic edifici dels mestres al carrer de baix... Després de valorar-ho entre els integrants de
Sempre Alcarràs i Atès que fins i tot ens semblava un menysteniment el intentar ubicar-nos allí, vam decidir
tornar-vos les claus i demanar-vos pacientment que busquéssiu una ubicació millor. Bé... malauradament,
pràcticament ara ja són dos anys després i continuem sense l'espai. Ho trobeu correcte? Esteu fent alguna
gestió per dotar-nos de l'espai corresponent com totes les forces polítiques?
L’Alcalde contesta que el local de l’edifici dels mestres no és un menysteniment igual com tampoc ho és per
les associacions que estan instal.lades. També ha dit que estan a la seva disposició els locals de l’ajuntament
per tenir audiències i fer reunions amb les persones que vulguin atendre dins de l’horari obert al públic, i fins a
que no s’arrangi un local per associacions es molt difícil de poder disposar de locals lliures, tampoc hi ha
espai per a tots els regidors del govern a la Casa Consistorial.
El Sr. Ezquerra replica que no es normal que un partit sense representació a l’ajuntament en tingui un local al
Centre Major i ells no. L’Alcalde contesta que s’està buscant una solució alternativa a l’edifici dels mestres i ja
s’habilitarà un espai.
B) Precs.

Preguem que es comenci a treballar en aquesta ordenança, més encara quan aquestes empreses tenen
subestacions, línies d'alta tensió, torres d'alta i mitja tensió, més els oleoductes i gaseoductes que ocupen el
subsòl, el sòl o la volada del territori del nostre terme municipal i no paguen ni cap tipus d'iBI ni cap taxa a
pesar d'una utilització privativa o aprofitament particular.
L’Alcalde informa que s’estudiarà.
2 n. Prec. Des del nostre grup municipal. Volem donar l’enèsim toc d'atenció sobre la convocatòria de
comissions. Us preguem, de cara a tractar els temes amb més deteniment i de cara a una millor eficiència
institucional, us demanem convocar les diferents comissions de manera més assídua.
A l'inici de legislatura us vam presentar un Prec demanant-vos que per donar agilitat a tots els temes del
poble es fessin els plens mensualment enlloc de bimensual. Ho vau denegar. Malauradament aquest ple
ordinari que celebrem avui es fa tres mesos després de l'últim. Us preguem que no torni a passar i es
compleixi amb l'acordat en el cartipàs municipal.
L’Alcalde es dona per assabentat del prec.
Segon.- Precs i Preguntes del regidor del grup municipal de CDC-PDCAT.
2.1.- El regidor Sr. Gerard Companys Pujol, realitza les següents
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1 r. Prec. En una nota que ha publicat la Federació de Municipis de Catalunya i en una notícia del diari
Expansión hem pogut veure com una sentència del tribunal Suprem dicta jurisprudència per a la creació d'una
ordenança fiscal per cobrar una taxa per aprofitament especial del domini públic local.
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1ª Pregunta. Recorda que al darrer Ple va demanar el plànol de la neteja viària, el cost de la Fira de Comerç i
de la de St. Miquel i les condicions del contracte de les cadires de Ruestes. Voldria saber com està aquesta
informació.
L’Alcalde contesta que es facilitaran les dades dels costos de les fires, que es pensava ja s’havia passat.
Respecte a les cadires del Ruestes es facilitarà el contracte, però és el mateix que apareix a les actes de la
Junta de Govern.
El regidor delegat Santi Pelegrí contesta que no s’ha donat el plànol del recorregut del servei de neteja viària
perquè ara si que consta a la seu electrònica municipal, també informa que tenen un GPS per poder
comprovar el recorregut dels vehicles d’acord amb el plànol.
2ª Pregunta.- Reitera la pregunta del que ha passat a l’espai Magalàs. Però veient la informació donada
recolza l’actuació de l’ajuntament.
L’Alcalde reitera la contesta efectuada anteriorment sobre la recuperació de l’espai.
3ª Pregunta.- Encara estem pagant el solar llogat per fer el Pipi-Can que al final es va dir que no es faria?.
L’Alcalde contesta que no es va fer per l’oposició dels veïns, però aclareix que es vol fer un parc caní, que és
diferent, perquè la gent pugui deixar lliures als gossos. L’espai es podrà utilitzar per altres necessitats
municipals.
4ª Pregunta.- Em demanat per escrit que se’ns passi còpia de les sessions
pressupost, voldria saber com està la resposta?.

de control trimestral del

El regidor delegat Sr. Jaume Bernis informa que a les sessions de treball es dona compte dels estats
d’execució del pressupost que es comuniquen al Ministeri d’Hisenda, que ja consten a les actes de la Junta
de Govern, però que no s’aixeca acta. No obstant es donarà una mostra de la documentació per que vegi el
seguiment que es feia.
5ª Pregunta.- Coldria saber si es farà el muntatge de la barra de focus del Casino, donada la perillositat per la
gent que no treballa habitualment al Casino, si estava previst al 2016, es farà al 2017?.
L’Alcalde contesta que no es va fer l’any 2016 perquè la Diputació va denegar la subvenció pels focus,
contesta que es tornarà a intentar l’any 2017.

El problema va venir donat, no solament al Casino, sinó a d’altres equipaments, per una baixada de tensió
que va provocar problemes als sensors i que per seguretat apaga la caldera automàticament, ja s’està
intentant solucionar el problema perquè un tècnic de la companya subministradora.
7ª Pregunta.- Quina és la previsió per aprovar el pressupost de 2017 pel Ple?.
L’Alcalde contesta que s’està treballant al pressupost, que des de la nova intervenció es vol fer una revisió
complerta i una adaptació de les partides per tal de poder millorar la comunicació de dades a hisenda, i pel
que fa als costos de serveis, per la qual cosa ha precisat més temps, espera que a finals de mes es puguin
presentar a estudi. El Ple ordinari del mes de gener es va allargar precisament perquè volien incloure el
pressupost, però s’ha convocat per que s’acumulaven els assumptes.
8ª Pregunta.- On es vol fer el cementiri, a la zona de l’antic abocador, hi ha un munt de deixalles no
orgàniques, demana mesures per solucionar-lo i pregunta si es coneix la situació.
L’Alcalde contesta que es desconeixien els fets, que es comprovarà i solucionarà.
2.2.- La regidora Sra. Ester Ibars, realitza les preguntes següents:
1ª Pregunta. Referent a l’informe de l’auditoria feta per la sindicatura de comptes, del literal següent:
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6ª Pregunta.- Voldria saber si s’ha solucionat el problema de la calefacció del Casino de cara a la festa major
d’hivern?.
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Com ja se us han fet recomanacions tant des de Sindicatura de comptes, com ja tenim també les
recomanacions de la interventora, com ara ja la tenim a ella per a vetllar que es compleixin les
recomanacions/obligacions, i no dubtem que a partir d’ara ho fareu, no parlarem tant del números si més no
parlarem més de les casualitats, aquelles casualitats que et porten a expressar-te amb una frase com, “mira
quines Casualitats et porta la vida”.
Des de el nostre equip ja portem temps dient, recomanant, avisant, que l’equip d’ERC al govern del nostre
municipi, i ves per on sobre tot l’any 2014, (anys de l’auditoria de la Sindicatura ) any electoral, any en que el
pressupost va ser excedit en 811.556,59, i mira que nosaltres feia molt poc que estàvem a l’Ajuntament, però
ja vam parlar d’aquesta quantitat d’excés, la més gran que hem vist fins ara en una liquidació. Sempre em
cregut i dit que s’havia de portar un major control pressupostari i evitar excessos de despesa i modificacions
de crèdit, que ves per on no heu fet massa bé.(ple 1/10/15) tant en les despeses corrents com en les
inversions, les quals ens aconsellen planificar més ordenadament, inicis obres, finals, i el control del crèdit
pressupostari, potser seria bo fer millors planificacions de despeses a invertir i no treballar tant pas a pas,
pulmó a pulmó, perquè això asfixia i s’ha de canviar de plans, que acaben no fent-se massa bé.
Per tot això, creiem que aquesta manera que el nostre equip de govern d’ERC te de treballar, no funciona,
no esta del tot bé, i ara que ens ho diu la sindicatura de comptes ara ho haureu de corregir. Aquesta manera
de fer ens afecta al crèdit de partides pressupostaries, oferint els desviaments de pressupostos tant explicats
i tant normals que troba el Jaume. Bernis, que son normals si son ben aplicats, que son normals mentre les
coses es facin bé, siguin ben planificades, transparents, objectives i reals. En cap moment diem que esteu
fent res il·legal. En preguntem si aquesta es la manera de treballar de la nova política La nova política que
ens parla el nostre alcalde en la seva dimissió com a diputat provincial? Perquè la manera de distribuir les
subvencions no son tampoc il·legals, si més no, no es potser la més correcta.
Un altre apartat en les recomanacions que ens crida molt l’atenció son aquelles recomanacions que ja
haurien de ser aplicables si no es que hi ha una certa desconfiança de tot el que us envolta.

Una altra recomanació, la de donar les instruccions necessàries al personal involucrat directament o
indirectament en les tasques comptables per aplicar els criteris, procediments, registres, i control, segons la
llei ICAL. Que ens lliga també amb l’apunt de recomanacions, que cita textualment:
Cal assenyalar però, que per poder dur a terme aquest procés de canvi,(es a dir per poder solucionar les
coses que no s’han fet prou be), convindria donar suport als serveis tècnics relacionats amb les tasques
indicades, en la mesura que la plantilla actual i disponibilitats de la corporació ho permetin. Tornem a la
mateixa desconfiança.
Que ens estan dient aquí, que heu de confiar més amb la gent que teniu treballant??
L’Alcalde respon que ja s’ha demanat l’assessorament a la Diputació, però creu que és una vergonya els
serveis que es presten des de el Consell Comarcal i la Diputació i l’exemple més clar és quan es va demanar
la coordinació i cooperació amb la Tresoreria que van dir que no volien donar, o els assessors de protecció
civil, considera que la eficiència dels serveis que presten en aquests casos als municipis és nul.la.
El regidor delegat d’hisenda Sr. Jaume Bernis, manifesta que la Sindicatura fica en evidència que s’havien
comptabilitat les subvencions no quan es cobraven, però uns i uns altres ajuntaments consultats, d’una forma
correcta o no, comptabilitzaven les subvencions iguals, aquest ajuntament i els anteriors. Es a dir si demanes
i t’atorguen una subvenció, si obligatòriament fas la despesa i la justifiques perquè te la paguin, la
comptabilitzàvem, si ara s’aplica el criteri de caixa doncs es canviarà la forma de comptabilització.
Continua el Sr. Bernis dient que dona suport als assessors econòmics externs, van fer l’auditoria, van ser i
són de confiança de l’equip de govern, ja s’ha dit que no es va poder tenir l’assessorament de la Diputació,
són maneres de fer, ara tenim una intervenció pròpia, veurem el funcionament i les necessitats i s’estudiarà si
es continua amb l’assessorament, però quan es liquidi el 2016. Però insisteix que les actuacions es feien amb
l’ assessoraments i seguint les instruccions de la secretaria-intervenció que informava a les altres
administracions. Respecte a la confiança en els treballadors de la part econòmica, diu el Sr. Bernis, la tenen
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Us aconsellen sol·licitar en els casos que calgui l’assessorament i suport de serveis tècnics tant del Consell
Comarcal com de la Diputació de Lleida. Ens preguntem perquè això no ho utilitzeu? Vosaltres sou més
d’utilitzar assessors externs privats, que potser no ens han set tant útils com haurien d’haver estat, però això
si ens han provocat una gran despesa.
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plenament, i creu que Sindicatura solament posa en evidència coses que s’han de millorar, que amb la figura
de la intervenció s’aconsegurià.
L’Alcalde finalitza dient que la Sindicatura no ha vingut a l’Ajuntament perquè hagi detectat prèviament
irregularitats, ni han hagut denuncies, sinó que dins del seu programa anual d’inspeccions rotatòries va
sel.lecionar Alcarràs, per la seva població i pel territori, per auditar una part relativa al control de les inversions
efectuades amb finançament extern. Com fa a d’altres ajuntaments, sempre fan igual, acaben detectan les
coses que no es fan correctament i formulen les recomanacions per millorar i així està passant, ja s’estan
complint les recomanacions i es desenvoluparan en un termini de temps raonable amb un major control.
2.3.- El regidor Sr. Jordi Janés, realitza les preguntes següents:
1ª Pregunta. Tenen clar si continuarà l’assessoria econòmica externa de l’ajuntament?, ja ha quedat clar que
es valorarà ara que ja tenim la interventora.
El regidor delegat Sr. Jaume Benis contesta que quan hauran tancat l’any 2016 serà el moment de prendre la
decisió.
2ª Pregunta. El decret núm. 266 aprova unes despeses de millora a l’espai de les Roquetes per uns tres-mil
euros, s’està invertint en propietats privades, com es deia respecte als nius de les cigonyes de l’església,
pregunta que amb quin criteri s’ha fet la despesa que creu molt elevada.
El regidor delegat Sr. Santi Pelegrí contesta que serà per les obres de millora d’uns lavabos que van caure
les rajoles, creu que calia fer la reparació donat que les Roquetes també s’usen per allotjar a persones que
venen a fer camps de treball i altres intercanvis.
3ª Pregunta. L’espai del mur de les Roquetes que estava cedint, tenim informe tècnic per evitar la perillositat
de la situació donat que hi passa molta gent?.
El regidor delegat Sr. Santi Pelegrí informa que ja s’ha informat i es tenia com una de les actuacions que
s’haurien de realitzar.
4ª Pregunta. Han tingut informació que a l’espai de les Roquetes els serveis socials no tenien calefacció, es
coneix la causa? .
La regidora delegada Sra. Maite Codina informa que es la primera noticia que tenen i que ningú dels serveis
socials les ha dit res al respecte.

El regidor delegat Sr. Santi Pelegrí contesta que els lavabos ja funcionen i l’escola de futbol ja està fent el
canvi de mobiliari, per la resta encara no, s’estarà al concurs de la contractació del local.
6ª.- Pregunta. Si s’ha fet alguna campanya d’informació pel tema de la recollida d’escombraries pel nou
sistema porta a porta?, sap que a les escoles s’han fet xerrades, però tenen previst fer alguna xerrada més,
donat que el sistema serà radical i a no molt tardar, demanant un programa de difusió important.
L’Alcalde contesta que em d’anar coordinats amb el Consell Comarcal. El regidor delegat Sr. Jordi Estela
informa que, igual que a les escoles, s’ha anant introduint el tema en diverses reunions amb diferents
associacions. També es va fer el repartiment de galledes de recollida orgànica que estaven des de fa molts
anys deixades en magatzems municipals. L’Alcalde recorda que es vol fer pedagogia per les escoles, a les
associacions, per diferents grups, incloent casa per casa, però sempre coordinats i amb l’assessorament del
Consell Comarcal.
No havent més assumptes que tractar l’Alcalde aixeca la sessió en el lloc, data i hora indicats a
l’encapçalament.
I perquè consti als efectes establerts als arts. 203 al 207 del R.O.F. (R.D. 2568/86, de 28 de novembre), lliuro
aquest certificat, amb reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent i amb el vistiplau
del Sr. Alcalde.
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5ª Pregunta. Tenen alguna data prevista per la inauguració del local social del camp de futbol?.

EL SECRETARI.
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Alcarràs, a la data indicada al marge.
CERTIFICAT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.
Vist i Plau.
L'ALCALDE.

